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Sammenføyning av bruksenheter

IGANGSETTINGSTILLATELSE - NORDALVEIEN 20
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomfører kontrolltiltak for å sikre at arbeidene utføres i samsvar med
bestemmelsene.

Søknad om igangsettingstillatelse av 14.12.2011 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) § 21-2 femte ledd. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 18.04.2011 tillates nå igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov, forskrift og
gitt tillatelse, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system.
Denne tillatelsen skal alltid være tilstede på byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 09.06.2010,
sak 232, jfr. byrådsvedtak av 29.06.2010, sak 08/2010.
Søknaden
Søknaden gjelder sammenslåing av boenheter slik at eksisterende horisontaldelt tomannsbolig slås
sammen til enebolig. BRA for boligen oppgis uendret lik 192 m2, og BYA lik 130,4 m2; dvs %-BYA =
11,7%.
Byggetiltaket medfører ingen dispensasjoner.
Når det gjelder vilkår i rammetillatelse om at det må foreligge resterende søknader om ansvarsretter for
prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent, vises det til redegjørelse fra ansvarlig søker. På
søknadsskjema vises til at det ikke skal foretas noen arbeider siden bygget i den senere tid er blitt benyttet
som en enebolig med bare ett kjøkken. I vedlegg til søknaden foreligger bekreftelse fra tiltakshaver om at
selv om boligen i kommunens register er registrert som tomannsbolig, har boligen hele tiden fremstått som
enebolig. Denne har blitt brukt som enebolig i mange år og at det er kun ett kjøkken. Plan- og
bygningsetaten aksepterer nevnte begrunnelse og frafaller nevnte vilkår.
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Særlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nødvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.
Dersom det via kommunalt tilsyn eller på annen måte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen måtte vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha
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 innebærer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl § 21-10 tredje ledd for at feil og mangler utbedres
Ferdigstillelse
Når tiltaket er ferdig, skal kommunen etter søknad fra ansvarlig søker utstede midlertidig brukstillatelse
(blankett 5169) eller ferdigattest (blankett 5167). Dokumentasjon i samsvar med plan- og bygningsloven §
21-10 og SAK10 § 8-1 skal vedlegges. Blanketter finnes på www.be.no.
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