
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Nils I-Iaugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0ts7 osl-o
nhaugrud@online.no

vilr ref Gaksnr): 200701363-l 6
Oppgis alltid ved henrendelse

Byggeplass: STO\,NERVEIEN72B

Tiltakshaver: Buseth & Haug AS
Soker: Nils Haugud Sivilarkitekt
Tiltakstlpe: Enebolig

Eiendom: 102132110/0

Adresse: Maltrostveien 19 B, 0786 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12, 0157 OSLO
Tiltaksaft: Oppforing

Avdelhg for byggeprosjekter

saksbch: Anne TonI Halse

o*"* 
o"lr,l|, moz

IGANGSETTINGSTILLATELSE - STOVI.IERVEIEN 728
K.a! orn aL imsrlflig kontrollererde loretak gjeinomforef kontrolltiliak lornsikre at a.beidere utfores isamsldmed

bestemmelsenc.

Soknad om igatrgsettingstillatelse av 25.05.2007 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) S 95 a nr. 2. Arb€id i henhold til mmmetillatelse av 02.05.2007 tillates nA igangsatt.

Igangsettingstillatelsen omfatter hel€ tilt{k€t.

Ansyarlig foretak skal pise at arbeidene blir gjennomfort i samsyar med gieldende lov, forckrift og
gitt tillatelse, og at arbeid€n€ blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltakct.

Denne tillatelsen skal alltid ver€ tilstede pi byggeplass€n.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt eraten i bystyrevedtak av 06.05.I997,
sak 220,jfr. byredsvedtal< av 2?.06.1997, sak 1425; samt erter rnynd ighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift orn behandling av prcduksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.1 L t 995.

Soknaden
Soknaden omfatter oppforing av enebolig (hua A) i tre etasjer, hvorav en kjelleretas_je. Boligen har
hepanelkledning og valmet tak med fall pe 27". cesims-- og moneho) de ef oppgitr ril henioldsvis 6,5m og
8,34m. Boligen har oppgilt bruksareal (BRA t= la4-6m' . fomtens grad av utnltelse som folge av tiltaket
er oppgitt til %-BYA:23,8%. Plan- og bygrlingsetaten har behandlet lrerligere tre soknader pe samme
tomt. Det er totalt sokt om oppforjng av tre eneboliger sa tentrippelcaryo.(sesaksnr.20070i366,
200701367 oA200701314). I ssknadene er det prosjektefi rned fellesparkering med totalt fem
parkeringsplasser, hvorav to pe te eng.

Avdcling ibr byggeprosjekier

$$$ nbc oto.konrnune.no

Sc.tralbord 02 180 Bskgno:
Kundesenter: 23491000 600i.05.58920
Tel€faks 23 491001

97r 0.10 823 I\,iVA



Saksnri 200701363-16

Godkjenninger
Folgende foretak llar fett godkjent ansvarsrett i tiltaket.

Side 2 av 3

Orgnr og Navn Beskrivelse

970148469
ArkitektNils Haugrud

SOK/PRO/KPR arkitektur og byggteknikk, tiltaksklasse 2

92968s r64
UGLAND INDUSTRIER AS

PRO/KPR takstoler, tiltaksklasse 2.

94391960',7
ruULS RORSERVICE AS AUT

PRO,4<PR rorleggera$eid€r, tiltaksklasse I
UTF,4(UT rorleggerarbeider, tiltaksklasse 2

9',72419'/61
OSLO OPPMALING AS

PROA<PR oppmilingteknisk, tiltaksklasse 3.
UTF/KUT plassering, utstikking av tiltak, tiltaksklasse 2

9',70228661
Buseth Oddbjom

UTF/KUT alle arbeider unntatt oppmeling og
rorleggerarbeider, tiltaksklasse 2

Kontroll aY utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennonfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket Awik skal registreres og begrunnes ogom
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utlores i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere enddnger.

Pivisning
Dette tilta]( kever pevisning av beliggenlet i plan og l1oyde. Ulforing av pavisning skal gjemomfores av
kvalifisert foretak. Oppmelingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal baserc seg pe kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikede koordinater for eiendoms- og plangrcnser, utarheidet av Plan-

og bygningsetaten.

Avfillsplan
Avfallsplan er godkjent 04.06.2007 .

S,erlig om produkler i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsetles at produkter som ben)'ttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes

Derson det via kommunalt tilsyl eller pa anlen mete avdelitries vesentlige nangler kn)4tet til byggverket,
prcdukter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil komrnunen mette vurdere om den

i'rner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetentelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha

betydning for liv, helse og sikkerh€t.

Ved umiddelbar fare for liv, helse og sikke$et kan ikke kommunen gi midletidig brukstillatelse'
Kommunen kan heller ikke gi dette de$om det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis Ved alvorlige
mangler, som ikte inneberer en umiddelbar fare, forutsatt alman antar at mangelen kan rettes opp-, kan

komrnunen kreve sikkerhetsstillelse i medhotd av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres
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Fedigstillelse
Ner tiltaket er ferdig skal kommunen ette. anmoalning fta ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett m 5 167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hAndblad
88-4010 og eventuelle viker i mmmetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

Kopi til:
Buseth & Haug AS, Mehrostveien 19 B, 0786 OSLO

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjon ved anmodning om ferdigattest ellor midlertidig brukstillatelse

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter

saksbehandler



Oslo kommune
PIan- og bygningsetaten

Var ief Gaknt: 200101166-l,l
Oppgis alltid ved henrandelse

Saksben:  nne lorill Hahe

t 5 JUil m07

Byggeplass:

Tiltakshaver:
Soker:
Tiltakstype I

STO\NERVEIEN 72B

Buseth & Haug AS
Nils Haugrud Sivilarkitekt
Enebolig

Eiendom: l02l32ll0l0

Adresse: Maltrostueien 19 B, 0786 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12, 0157 OSLO
Tiltaksart: Opplirring

IGANGSETTINGSTILLATELSE - STOVNERVEIEN 72B
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomforer kontrolltiltak for i sikre at arbeidene utlores i

samsvar med bestemmelsl3ne.

Soknad om igangsettingstillat€lse av 25.05.200? godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) S 95 a nr. 2. Arb€id i henhotd lil rammetillatelse av 02.05.2007 tillates ni igangsatt.

lgangsettingstillat€lsen omfalter hele tiltaket.

Ansvarlig foretak skal pAse at arbcidene blir giennomfort i samsvar med gjeldende lov, forskrift og
gitt till{telse, og at arbeidene blir kontrollerf i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket.

Detrtre tillatelsen sknl alltid vrere tilstede pA byggeplassen.

PIan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.1997,
sak 220,jfr. byredsvedtak av 27.06.1997, sak 1425: samt etter m)'ndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrifl orn behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.1995.

Soknaden
Soknaden omfatter oppforing av enebolig (hus B) i tre etasjer, hvorav eD kjelleretasje. Boligen har
trepanelkledning og valmet tak med fali pa 27'. cesims- og moiehoyde er oppgitttil henholdsvis 6,51n og
8, 34m. Boligen har oppgitt bruksareal (BRA) =194,6m' . Tomtens grad av utn)'tting som folge av tiltaket
er oppgitt til %-BYA= 23,8%. ?lan- og byglingsetaten har ylterligere tre soknader pe samme tomt til
behandling (se saksnr. 200701366, 200701367 og 2007013I4). Det sokes totalt om oppforing av tre
eneboliger og en trippel carpo . I soknade er det prosjektert fellesparkering med totalt fem
parkeringsplasser, hvorav to pe teffeng.
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Avdcling tbr byggeprosjekter

Rrwpbe.oslo kommune n.

Senlralbord: 02 l8ll
Kundcscntcr: 23 491000
Tele l lks:  23 491001

6001 0s 58920

97t 040 82i ttfvA

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Flaugrud Sivilarkitekl
Ovre Sloftsgate l2
0157 oSLO
nhaugrud@online.no



Saksnr: 20070i366-14

Godkjenninger

Folgende foretak har Iett godkjent ansvarsreft i tiltaket.

Side 2 av 3

Orynr og Navn Beskivelse

9',70148469
ArkitektNils Haugud

SOK,ryRO/KfR arkitektur og byggteknikl! tiltaksklasse 2

929685164
UGLAND INDUSTRIER AS

PRO/KPR takstoler, tiltaksklasse 2.

9439t9607
JUULS RORSERVICE AS AUT

PRO,KPR rorleggerarbeider, tiltaksklasse I
UTF,4(UT rorleggerarbeider, tiltaksklasse 2

)12419161
]SLO OPPMALNG AS

PRO aPR oppmelingteknisk, tiltaksklasse 3.
UTF/KUT plassering, utstikkjng av tiltak, tiltaksklasse 2

9'7022.8667
Buselh Oddbjorn

UTF/KUT alle arbeider umtatt oppmeling og
rorleggerarbeider, tiltaksklasse 2

Kontroll aY utforels€
Ansvarlig kontrollerende foretak or ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, giennomfoft og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan fortiltaket. Awit skal registreres og begrunnes og om
nsdvendig skal omprosjektering gjennomfsres. Det forutsettes at alle arbeider utfores i henlold til Teknisk
forskrifl 1997 med senere endringer.

Pivisning
Delte tiltak krever pevisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utloring av pevisning skal gjennonfores av
kvalifisert foretak. Oppmdlingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pe kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, uiarbejdet av Plan-
og bygningsetaten-

Avfnllsplan
Avfallsplan er godkjent 04.06.200'7 .

Serlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter son ben),ttes i byggverket innehar nodvendig produkgodkjenning og at
produkisertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk ben)'ttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pe annen mate avdekkes vesentlige mangler knyftet ti1 byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon kn)4tet til produktet vil kommunen mefie !'nrderc 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 ikle gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil kunne gis. ved alvorlige
mangler, som ikle inneb:erer en umiddelbar fare, forutsatt atman antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen keve siklerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.



Saksff: 200701366-14

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Apen by t€am 1

Side 3 av 3

Ferdigstillelse
Nfu tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fia zLnsvarlig ssker utstede midlertidig

i.*riiiirt"f." 
"ffo"r".aigattest 

(NrBR blankett rrr 5l6t) Dokumentasjor i samsvar med vedlagt handblad

88-4010 og eventuelle vilker i rammetillatelse og senerc vedtak skal vedlegges'

$^*
/ r/ll

vtl(Atk+*
saksbehandler

Bu;eth & Haug AS, Maltrostveien 19 B, 0786 osLO
(med fal'tula, uten vedl€gg)

Vedlegg:
gS-40 idOohmentasion ved anrnodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosjekter

Saksbch: Annc Torlll Hahc

Dato: l5Jlll l l ?007

VirEf Gaksnr): 200701i67 I4
Oppgis alltid vcd hcnvcndclsc

Byggeplass: STO\I|.IERVEIEN72B

Tiliakshaver: Buseth & Haug AS
Soker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltaksbpe: Enebolig

Eiendom: 102/3211010

Ad.esse: Maltrosf,,eien l9 B, 0786 OSLO
Adrcsse: Ovre Slottsgate i2, 0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSETTINGSTILLATELSE - STOVNERVEIEN 728
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak ior e sike at arbeidene utfores i

samsvar med bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelse av 25.05.2007 godkiennes i henhold til plan- og bygningslovens
(pbl) S 95 a nr.2. Afbeid ilrenhold til rammetillatelse av 02.05,2007 tillates ni igangsatt.

Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltak€t.

Ansvarlig foretakskal pfu€ at arbeidene blir gjennomfort i samsvar med gjeldende lov, forskrift og
gitt tillatels€, og at arbeidene blir kontrollert i samsvar med foretakets system og kontrollplan i
tiltaket.

Denne tillatelsen skal alltid vere tilstede pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etalen i bystyrevedtak av 06.05.1997,
sak 220, jfr. byradsvedtak av 27.06.1997, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksj onsavfall, vedtatt i Oslo bystyre I 5. I L I 995.

Soknaden
Solnaden odfatter oppforing av enebolig (hus C) i tre etasjer, hvorav en kjelleretasje. Boligen har
trepanelkledning og vahnet tak med fall pe 27". Gesims- og monehoyde er oppgitt til henloldsvis 6,5m og
8, 34m. Boligen har oppgitt bruksareal (BRA) =194,6m' . Tomtens grad av utnytting som f6lge av tiltaket
er oppgifttii %-BYA= 23,8%. Plan- og bygningsetaten har ]'tterligerc tre soknaderpe samme tont til
behandling (se saksnr. 200701363, 200701366 og 200701314). Det sskes totalt om oppfming av tre
eneboliger og en trippel caryort. I soknaden er det prosjekert fellesparkering med totalt fem
parkeringsplasser, hvorav to pe terreng.

Aldeling ibr byggcprosjcklo

$ss.pbe.oslo.komnE.no

Sen l ra lbord :  02130Bdkg j ro
Kundesenter: 21,191000 600305.58920
'felefalsr 2l,l9l00l
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Godkjenninger
Folgende foretak har fett godkjent ansvarsrett i tiltaket.

Kontroll av udorelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gje nomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og konhollplan for tiltaket. Awik skal registeres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennornfores. Det forutsettes at alle arbeider utfores i henhold til Teknisk
forskift 1997 med senere endring€r.

Pivisning
Detre tiltak kever pavisdng av beliggenhet i plan og hoyde. Udsring av pavisning skal gjennomfores av
kvalifisert foretak. Oppmafingsteknisk prosjekering av dette ti]taket skal basere seg pe kvalitetssiket
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan
Avfallsplan er godkjent 04.06.2007 .

Serlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som ben''ttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjeming og at
produktseftifikatene samsvarer med de produkter som faktisk ben),ttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pri annen mete avdekkes vesentlige mangler kt)4tet til byggverket,
produkter i byggve*et eller dokumentasjon knlttet til produkter, vil kommunen mefte vurdere om den
finner innvilgelse av midleftidig brukstillatelse ubetenkelig og at manglene/produktene ikke vil kunne ha
betydning for liv, helse og sikkerhet.

Ved umiddelbar farc for liv, helse og sikkerhet kan ikte kommunen gi rnidlertidig brDkstillatelse.
Konmunen kan heller ikle gi dette dersom det er usikkert om ferdigattest vil Lunne gis. Ved alvorlige
mangler, som ikke ionebaerer en umiddelbar farc, forutsatt at man antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $ 99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Orgnr og Navn Beskrivelse

)70148469
Arkitek Nils Haugrud

SOK,?RO/KPR arkitektur og byggteknikk, tiltaksklasse 2

129685164
UGLAND INDUSTRIER AS

PRO/KPR takstol€f, tiltaks(lasse 2.

943919607
JtruLS RORSERVICE AS AUT

PRO,4<PR rorleggerarbeider, tiltaksklasse 1
UTF,{<UT rorleggerarbeider, tiltaksklasse 2

9',72419761
OSLO OPPMALING AS

PRO,(PR oppmelingteknjsk, tiltaksklasse 3.
UTF,4<UT plassering, utstikking av tiltak, tiltaksklasse 2

97022866',7
Buseth Oddbjom

UTF/KUT alle arbeider unntatt oppmeling og
rorleggerarbeider, tiltaksklasse 2
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F€rdigstillelse
Ner dltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning Aa ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett m 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-4010 og eventuelle vilkAr i rarnmetillatelse og senere vedtak skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATBN
Avdeling for byggeprosjekter

AJIL
Apen by team 1

a/hS0n-
saksbehandler

Kopi tilr
Buseth & Haug AS, Miltrostveien I 98, 0786 OSLO
( med faltura, uten vedlegg)

Vedlegg:
88-4010 Dokumentasjon ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

{nrvri
roi Xfa.tin


