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IGANGSETTINGSTILLATELSE . SLYNGVEIEN 17
utfsresi samsvarmed
kontrolliiltakfor 6 sikreat arbeidene
foretakBiennomforer
Krav om at ansvarligkontrollerende
,stemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 20.07.2009godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) S 95 a nr.2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 13.04.2008tillates ni igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter deler av tiltaket: alt utenom gravearbeider. Igangsettingstillatelse
for gravearbeider ble gitt 03.06.2009.
Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene blir 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 pfl byggeplassen.

av 06.05.1997,
behandlerdennesakettermyndighettildelt etateni bystyrevedtak
Plan-og bygningsetaten
s;ak220,jfr. byridsvedtakav 27.06.1997,sak1425.
Ssknaden
Soknadengjelderoppforingav tomannsboligmedBRA oppgitttil 450 m'. Gesims-og monehoydeer
somsamletgir %-BYA =
henholdsvis6,2 og 8,8meter.Tiltaketinngir i utbyggingav eiendommen
23,4Yo.
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n
Fslgende foretak har fitt godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak 200802664

OrsanisasionsnrNavn

)70148469ARKITEKT
NILS HAUGRIID
&
970974741ASKER
B,ERUM HUS AS

Beskrivelse
SOK: Ansvarligsokerfor bygningerog installasjoner,
og
2 PRO/KPR:Ansvarligprosjekterende
tiltaksklasse
for prosjekteringav arkitekturfremtil
kontrollerende
tiltaksklasse2
os medrammetillatelse.
vitromsarbeider,
JTFiKUT: tommerarbeider,
piperog ventilasjon,tlk. l.grunnmur,
nurearbeider,
1
:iltaksklasse

PRO/KPR: Ansvarli g prosjekterende/kontrollav
rrosjektering av bygninger og installasjoner;
910945831B,€RUM
:orinstallasjoner; sanitrer,tiltaksklasse 1 UTFIKUT:
R@RLEGGERBEDRIFT
Ansvarlig utfsrende/kontroll av utforing av bygninger
AS
rg installasjoner;rorinstallasjoner; saniter,
:iltaksklasse2

)s0167866
KONSMO
F'ABRIKKERAS
)61683319
NORDISK
AS
SPROYTEBETONG

PRO/KPR:bygningsteknisk,
tiltaksklasse2
PROAGRruTF/I(UT:grunnmur,tiltaksklasse1

)72419761OSLO
SPPMALINGAS

PROIKPR: Ansvarlig prosjekterendeog kontroll av
prosjektering for beregning av plassering
(koordinatbestemme)hjorner ihht. kart og tegninger
fra arkitekt, tiltaksklasse 3 UTF/KUT: Ansvarlig
utfsrende for pivisning av hjorner og utgangshoydeop
ansvarlig kontrollerende for plasseringog hoyde OK
ringmur/grunnmur, tiltaksklasse 2

)79300158
SVELVIK
GRAVINGOG
TRANSPORTAS

tiltaksklasse1
UTFA(UT:Gravingog grunnarbeider,

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretaketssystemog kontrollplan for tiltaket. Al'vik skal registreresog begrunnesog om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores.Det forutsettesat alle arbeiderutfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senereendrinser.
Pivisning
Dette tiltak kever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av p6visning skal gjennomfsres av
kvalifisert foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal baseresegpi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag,dvs. kvalitetssikredekoordinater for eiendoms-og plangrenser,utarbeidetav Planog bygningsetaten.
Avfallsplan
Avfallsplan datert22.06.2009er godkjent med vilkir av teknisk fagavdeling i Plan- og bygningsetateni
Oslo den 28.07.2009.
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Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettesat produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarermed de produkter som faktisk benyttes.
Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annenm6te avdekkesvesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjonknyttet til produkter, vil kommunen mitte vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produkteneikke 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 innebrereren umiddelbar fare, - forutsatt at man arftarat mangelenkan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelsei medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.
Ferdigstillelse
NAr tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstedemidlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest(I\TBRblankett nr 5167).Dokumentasjon i samsvarmed vedlagt hindblad
88-4010 og eventuelle vilkir i rammetillatelse og senerevedtak skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekler
Enhet for Bolig Vest

/*a /-/
Lisbeth Nordli
enhetsleder

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjon ved anmodning om ferdisattesteller midlertidiebrukstillatelse
Kopi til:
OTJ Eiendom, Ankerveien 28, 0785 OSLO
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IGANGSBTTINGSTILLATELSE - SLYNGVEIEN 17
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomforer kontrolltiltak for A sikre at arbeideneutfores i samsvarmed
bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelseav 20.07.2009godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) $ 95 a nr.2. Arbeid i henhold til rammetillatelse av 13.04.2008tillates nfl igangsatt.
Igangsettingstillatelsenomfatter deler av tiltaket: alt utenom gravearbeider. Igangsettingstillatelse
for gravearbeider ble gitt 03.06.2009.
Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene blir 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 pfl byggeplassen.

Plan- og bygningsetatenbehandlerdenne sak etter myndighet tildelt etateni bystyrevedtakav 06.05.1997,
sak 220, jfr. byridsvedtak av 27 .06.1997, sak 1425.
Ssknaden
Soknadengjelder oppforing av tomannsboligmed BRA oppgitt til 450 m2.Gesims-og monehoydeer
henholdsvis6,2 og 8,8 meter.Tiltaket inng6r i utbygging av eiendommensom samletgir %-BYA:
23,4%.
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Godkienni

Fslgendeforetak har fitt godkjentansvarsretti tiltaket,sak 200802666
Orsanisasionsnr Navn

)70148469ARKITEKT
\{ILS HAUGRUD
&
)70974741ASKER
BARUM HUS AS

910945831B,€RUM
RORLEGGERBEDRIFT
AS
KONSMO
950167866
FABRIKKER AS
96t683319NORDTSK
AS
SPR@YTEBETONG

Beskrivelse

SOK:Ansvarligsokerfor bygningerog installasjoner,
og
2 PRO/KPR:Ansvarligprosjekterende
tiltaksklasse
for prosjekteringav arkitekturfrem til
kontrollerende
2
tiltaksklasse
os medrammetillatelse.
v6tromsarbeider,
JTF/KUT: tsmmerarbeider,
piperog ventilasjon,tlk. 1.giunnmur,
nurearbeider,
:iltaksklasse
1
PRO/KPR: Ansvarlig prosjekterende/kontrollav
rrosjektering av bygninger og installasjoner;
:orinstallasjoner; sanitrr, tiltaksklasse i UTFA(UT:
A.nsvarligutfsrende/kontroll av utforing av bygninger
rg installasjoner; rorinstallasjoner; sanitrer,
:iltaksklasse2

2
tiltaksklasse
PRO/KPR:bygningsteknisk,
grunnmur,tiltaksklasse1
PRO/KPR/UTFA(UT:

9724t9761OSLO
OPPMALINGAS

PROA(PR: Ansvarlig prosjekterendeog kontroll av
prosjektering for beregning av plassering
(koordinatbestemme)hjorner ihht. kaft og tegninger
fra arkitekt, tiltaksklasse 3 UTF/KUT: Ansvarlig
utforende for pivisning av hjorner og utgangshoydeog
ansvarlig kontrollerende for plasseringog hoyde OK
ringmur/grunnmur, tiltaksklasse2

SVELVIK
979300158
GRAVING OG
TRANSPORTAS

tiltaksklasse1
UTFA(UT:Gravingog grunnarbeider,

Kontroll av utfsrelse
Ansvarligkontrollerendeforetaker ansvarligfor at kontrollenblir planlagt,gjennomfortog dokumenterti
henholdtil foretaketssystemog kontrollplanfor tiltaket.Awik skalregistreresog begrunnesog om
gjennomfores.
Det forutsettes
at allearbeiderutforesi henholdtil Teknisk
nodvendigskal omprosjektering
forskrift 1997medsenereendrinser.
Pfivisning
av
Dettetiltak kreverpivisning av beliggenheti plan og hoyde.Utforing av p6visningskalgiennomfores
kvalifisertforetak.Oppmilingstekniskprosjekteringav dettetiltaket skalbaseresegpi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag,
utarbeidetav Plandvs.kvalitetssikrede
koordinaterfor eiendoms-og plangrenser,
og bygningsetaten.
Avfallsplan
i
er godkjentmedvilkir av tekniskfagavdelingi Plan-og bygningsetaten
Avfallsplandatert22.06.2009
Osloden28.07.2009.
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Sulig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettesat produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarermed de produkter som faktisk benyttes.
Dersom det via kommunalt tilsyn eller pA annenm6te avdekkesvesentlige mangler knytet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produlter, vil kommunen m6tte vurdere om den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produkteneikke 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 ferdigattestvil kunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke innebarer en umiddelbar fare,- forutsatt at man antarat mangelenkan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelsei medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.
tr'erdigstillelse
Ner tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstedemidlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167).Dokumentasjon i samsvarmed vedlagt handblad
88-4010 og eventuellevilkar i rammetillatelse og senerevedtak skal vedlegges.

PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Enhetfor Bolig Vest
'/./l

//

/-14 L4
, LisbethNordli
enhetsleder
Vedlegg:
ved anmodningom ferdigattesteller midlertidigbrukstillatelse
88-4010Dokumentasjon
Kopi til:
OTJ Eiendom.Ankerveien28. 0785OSLO

