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IGANGSETTINGSTILLATELSE - MALTROSTVEIEN 36 B
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for A sike at arbeideneutfsres i samsvarmed
oestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelseav 26.08.2009godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) $ 95 a nr.2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 07.05.2007tillates nfl igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene trlir giennomfsrt i samsvar med gieldende lov, forskrift og
gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket.
Denne tillatelsen skal alltid vrere tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetatenbehandlerdenne sak etter myndighet tildelt etateni bystyrevedtakav 06.05.1997,
sak22|,jfr. byridsvedtakav 27.06.1997,sak 1425.
Soknaden
Ssknadengjelder oppforing av ny enebolig. Boligen oppfores med saltak og i 3 etasjerhvorav den ene er
underetasje.BRA oppgistil222 m'. M6leverdiggesims- ogmanehaydeoppgistil hhv 5,95 m og 8,5 m.
Beregnet grad av utnytting som folge av tiltaket er oppgitt til %-BYA : I4,9o/oinkludert medregnbare
utkragede bygningsdeler og 2 parkeringsplasser.
Prosjektetsforutsetningerbygger pi at parkering skal vrere anlagt mot sst pi naboeiendommen
Miltrostveien 36, gnr 27lbnr 1527.Yidere skal eiendommenhar bruksretttil 2 biloppstillingsplasserpi
gnr 27lbnr 1527. Jf tinglyst erklaring skal eiendommenha bruksrett til2,0 m bred gangvei fra
Miltrostveien langs grensenmot gnr 27lbnr 1433.
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Godkjenninger

Folgendeforetak har fitt godkjentansvarsretti tiltaket' sak 200608511
Organisasjonsnr Navn

)66103108
ANSNES
AS
ANTREPRENOR

Beskrivelse
Ansvarlig utforende for mur og tomrerarbeider,tiltaksklasse2
Ansvarlig kontrollerende for utforing av mur og tomrerarbeider,
tiltaksklasse2

Ansvarlig prosjekterendefor konstr.,anleggog install.,tiltaksklasse
2; Rorinstallasjoner; Sanitrer;Varme
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av konstr., anlegg og
install., tiltaksklasse2; Rorinstallasjoner; Sanitrr; Varme
) 68430742 AnsnesHoltermannws
Ansvarlig utfsrendefor konstr., anleggog install.,tiltaksklasse2;
Rorinstallasjoner; Sanitrer;Varme
Ansvarlig kontrollerende for utforing av konstr., anlegg og install.,
tiltaksklasse 2; Rorinstallasjoner; Sanitrer;Varme

)50055820
ANSNESNYEN AS

Ansvarlig utfsrende for grunn og terrengarbeider,tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollerende for utforing av grunn og terrengarbeider,
:iltaksklasseI

ArkitektNils Hausrud
)70148469

Ansvarlig ssker for bygninger og installasjoner,tiltaksklasse 1
Ansvarlig prosjekterendefor arkitektur og byggeteknikk for
:ammesoknad,tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av arkitektur og
ryggeteknikk for rammesoknad,tiltaksklasse 1

9724T97
6I OSLOOPPMALING
AS

Ansvarlig prosjekterendefor 6 beregneplassering
(koordinatbestemme)hjamer i hht kart ans.soker/arkitekt,tiltakskl 3
Ansvarlig kontrollerendefor prosjekteringav 6 beregneplassering
(koordinatbestemme)l4orner i hht kart ans.ssker/arkitekt,tiltakskl 3
Ansvarlig utfsrende for pivisning av hjorner i hht beregningerog
utgangshoyde,tiltaksklasse 2
Ansvarlig kontrollerende for utforing av plasseringog hoyde
ringmur/s6le,tiltaksklasse2

)63434472
STOREN
IREINDUSTRI AS

Ansvarlig for prosjektering etter rammetillatelse for arkitektur og
bygningstekniskprosjektering unntatt sanitrerog oppmiling, tkl. i
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering etter rammetillatelsefor
arkitektur og bygningsteknisk prosjektering unntaff sanitrerog
tiltaksklasse 1
oppmALling,

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagf, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets systemog kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreresog begrunnesog om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores.Det forutsettesat alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senereendrinser.
Pflvisning
Dette tiltak krever p6visning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres av
kvalifisert foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basereseg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag,dvs. kvalitetssikredekoordinater for eiendoms-og plangrenser,utarbeidetav Planog bygningsetaten.
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Vedr Avfallsplan
Krav om innsendelseav forenkelt avfallsplan bortfaller.
Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettesat produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjeruringog at
produktsertifikatene samsvarermed de produkter som fakiisk benyttes.
Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annenmite avdekkesvesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen m6tte vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produkteneikke vil kurureha
betydning for liv, helse og sikkerhet.
Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommunen kan heller ikke gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke innebrereren umiddelbar fare,- forutsatt at man antar at mangelenkan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelsei medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.
Ferdigstillelse
Ner tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstedemidlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest OrBR blankett nr 5167), Dokumentasjon i samsvarmed vedlagt hindblad
88-4010 og eventuelle vilk6r i rammetillatelseog senerevedtak skal vedlegges.
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Avdeling for byggeprosjekter
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Kopi til:
ACN EiendomAS. Miltrostveien36 8.0786 OSLO

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasion ved anrrodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

oM
ArunnoPNlNG

88-4010

MIDLERTIDIGBRUKSTILLATELSEELLER
anmode komm'nen om midlertidig brulcst'rllatelseeller
N6r et tirtak er ferdig skar ansvarlig soker
er:vslttrtet eller om det fortsau
t!1ta-159t
ferdigatfesl Hva det anmodeso- *, avhengig av qm
884020)' 4l6sdningen skal skje
gjenstar arbeider ur, rUoAr" vesentlig betydning 0fr' handblad
rtointig. Benytt NBR blankett nr 5167'
Vedlegg:
Kontrollerkleringer
ansvarlig konhollerende for uffiarelse
Det skal vedleggeskontrollerklaringer hvor alle de
med kontollplan for utforelse og tildelt ansvarsretl
bekrefter at kontroll er glennomforti r*uBenytt NBR blankett w- 5149'
Bekreftelse kjoletirn
bnrk skal bekreftelse pi dette sendesoslo
Dersom tittaket medfsrer at nytt kialetatnskal tas i
kommune ved Helsevemetaten
Bekreftelse fra andre offentlige myndigheter
o#entlige myndighetet-far ferdrgattestkan gis, skal kopi
Hvis tiltaket ,fuf eodkj"ooo ;;di"
anmodningen om ferdigaffest
av de respeltiu" ryrraigueters god(iennelse vedlegges
Spesiellekrav og dokumentasjon av
r --- ---:rumiddelbar farg kreve
Kommunenkan, ved Juo.rig" irangler som ilCceinnebaerer
av disse' For midlertidig
sikkerhetsstillelse i medholdlv pUt E ll nr-Z for utbedring
bankgaranti(884011)' avgis
avgitt
av
form
i
sikfterhet
brukstillatels" aa 1un gi, ta a"fttifis
inr:sendeskopi av avtale om eventuell
erklaring vedror"nde iikk"rhetsstillelsen (884012) og
p't Byggforsk)'
(i
testing ai produkt hos godkjent teknisk kontrollorgan Norge
Andrevedlegg
Andre vedlegg som er krevd i rammetillatelsen eller iganpettingsfillatelsen
sendeskommunen (hvis akhrelt i det
I Oslo kommune skal fulgende teknisk dokumentasjon
enkelte tiltak):
,
.
.

13 me det sendesinn
For sarskilte brannobjekter etter brar:n- og eksplosjonsvernlovens $
m'rn er vist'
skilting
brannteming"ia"t t"L"i"gtveier, brannskillei slukningsutstyr,
Sluttrapport for avfallsbehandling, der slik er laevddirekte til vann- og
Slrtrtdolumentasjon i.tr-t- forhandsuttalelsen skal sendes
med
skal omfatte sitrrasjonskart/le{ningskart i mdlestokk 1:500
avlopsetaten i""ai"gr"
vannmengde'
(dimensjoner,
er
for privatg-stiJ<tte{afe.
i";;;;1?o"inpt-u"d
tiltaket
"g
bunnledningsplan sarnt eventuelle
lengdeprofil,
pi6res),
fult"toi"g
og
materiale
er innsendt Vann- og avlopsetaten
larmtegninger. B"t*t"d"tt" pi ai slgttdokumentasjonen
mi foreligge for fetdrgafiest kan gis'
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