
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OsI.o

Deres ref:

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Soker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

VAr ref (saksnr):200606654-15 Saksbeh: Sven Sandberg
Oppgis alltid ved henvendelse

Dato: '?3 ltms 2007

Arkivkode:531

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 19, 0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGAI{GSETTINGSTILLATBLSE HUS A - TRASOPPVEIEN 2C
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfores i samsvar med

stemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 09.03.2007 er godkjent og arbeid i henhold til rammetillatelse
av 19.12.2006 tillates nfl igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene blir giennomfsrt i samsvar med gieldende lovo 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 bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystgevedtak av 06.05.97,
sak220, jfr. byridsvedtak av 27 .06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.95.

Soknaden
Tiltaket gjelder oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer.

Godkjenninger:

F foretak har f&tt kient ansvarsrett i tiltaket

Orgnr og Navn Beskrivelse

970148469
Arkitekt Nils Hauerud

PRO/KPR Arkitektur og Byggeteknikk tiltaksklasse 2

972419761
Oslo Oppmflling AS

PRO/KPRruTFA(UT Oppmiling og utstikking tiltaksklasse 3

98s717818
Boro WS og Miljo AS

PRO/KPR Vann og avlop tiltaksklasse I

556375-3218
JPS-Konsult AS

PRO/KPR Bygg over grunnmur tiltaksklasse 2

I
l l
l l

I

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team I

Bessksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 l0 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 0l



990097305
Grunnmur AS

PRO/KPRruTF/KUT Grunnmur tiltaksklasse 1

934195698
Anders Johnsen AS

UTF/I(UT Grunn- os terrensarbeider tiltaksklasse I

974377977
Inka Eiendom AS

UTF/KUT Byggearbeider tiltaksklasse 2

Saksnr: 200606654-15 Side 2 av 3

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endringer.

Pivisning
Dette tiltak krever p6visning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pi'visning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppm6lingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekferingsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan:
Avfallsplan er godkjent den 02.02.2007.

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk beryttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mflte avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knl.ttet til produkter, vil kommunen mitte 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 innebrerer en umiddelbar fare, - 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.

Ferdigstillelse:

Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest OIBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-40 I 0 skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team I

M"Y-jM-
For avdelingsenhetsleder

5,*"r* *aa,til-.Lt-t-t-
Sven A. San$berg / 1
saksbehandler I



Saksnr: 200606654-15

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

Kopi:
Tiltakshaver (med faktura og uten vedlegg)
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
01s7 OsI.o

Deres ref: Vdr ref (saksnr): 200606657 -12
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Saksbeh: Sven Sandberg

Eiendom: 14319571010

Dato: 23lltf,$2007
Arkivkode:531

Adresse: Hausmannsgate 79, 0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS B . TRASOPPVEIEN 2C
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomfsrer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfsres i samsvar med

bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelse av 09.03.2007 er godkjent og arbeid i henhold til rammetillatelse
av 19.12.2006 tillates ni igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene blir giennomfort 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 vere tilstede pfl byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220, jfr. byridsvedtak av 27 .06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.1 1.95.

Soknaden
Tiltaket gjelder oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer.

Godkjenninger:

sl fbretak har fhtt kient ansvarsrett i tiltaket:
Orgnr og Navn Beskrivelse

)70148469
Arkitekt Nils Haugrud

PRO/KPR Arkitektur og Byggeteknikk tiltaksklasse 2

972419761
Oslo Oppmiling AS

PRO/KPR/UTF/I(UT Oppmiling og utstikking tiltaksklasse 3

98s7t78t8
Boro VVS og Miljo AS

PROAGR Vann og avlop tiltaksklasse 1

ss6375-3218
JPS-Konsult AS

PRO/KPR Bygg over grunnmur tiltaksklasse 2

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosj ekter
Storkunder, Team 1

Bessksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 10 0l



)90097305
GrunnmurAS

PROAGRruTF/KUT Grunnmur tiltaksklasse 1

)34195698
Anders Johnsen AS

UTFIKUT Grunn- og terrengarbeider tiltaksklasse 1

974377977
Inka Eiendom AS

UTF/KUT Byggearbeider tiltaksklasse 2

Saksnr: 200606657 -12
Side 2 av 3

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endrinser.

Pflvisning
Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfores av
kvalifiserte foretak. Oppm6lingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan:
Avfallsplan er godkjent den 02.02.2007 .

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benl.ttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pA annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen mitte 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 innebrerer en umiddelbar fare, - forutsatt at man antar atmangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse:

Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-40 10 skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder. Team I
, l  i l  r  A

Nou{4^-1ld.d-
Norun Holst " fu-,"fu

saksbehandlerFor avdelingsenhetsleder



Saksnr: 200606657-12

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

Kopi:
Tiltakshaver (med faktura og uten vedlegg)

Side 3 av 3



Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref: V&r ref (saksnr): 200606659- I 3
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Saksbeh: Sven Sandberg

Oslo kommune

Dato: '2 3 lltf;$ 2|l[|l
Arkivkode: 531

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS C . TRASOPPVEIEN 2C
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomfsrer kontrolltiltak for 6 sike at arbeidene utfsres i samsvar med

bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 09.03.2007 er godkjent og arbeid i henhold til rammetillatelse
av 19.12.2006 tillates ni igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
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 pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97 ,
sak220,jfr.byrf,dsvedtak av27.06.97,sak1425; samtettermyndighettildeltetateniOslokommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystlre 15.11.95.

Ssknaden
Tiltaket gjelder oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer.

Godkjenninger:

Folsende foretak har fitt eodkient ansvarsrett i tiltaket

Orgnr og Navn Beskrivelse

9724t976r
Oslo Oppmiling AS

PRO/KPR/UTF/KUT OppmAling og utstikking tiltaksklasse 3

9857 178 1 8
Boro VVS og Miljo AS

PRO/KPR Vann og avlop tiltaksklasse 1

556375-3218
JPS-Konsult AS

PRO/KPR Bygg over grunnmur tiltaksklasse 2

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosj ekler
Storkunder, Team I

Besoksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l00I



990097305
Grunnmur AS

PROiKPRTTF/KUT Grunnmur tiltaksklasse 1

934195698
Anders Johnsen AS

UTF/KUT Grunn- os terrensarbeider tiltaksklasse 1

974377977
Inka Eiendom AS

UTF/KUT Byggearbeider tiltaksklasse 2

Saksnr: 200606659-13 Side 2 av 3

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutseffes at alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endrinser.

Pflvisning
Dette tiltak krever pAvisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av p6visning skal gjennomfores av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan:
Avfallsplan er godkjent den 02.02.2007 .

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mite avdekkes vesentlige mangler knyftet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen mitte 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 inneberer en umiddelbar fare, - forutsatt atman antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse:

Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-40 10 skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team 1

r  i l  . .  n

No-t^-^ +t\tr
Ncirun Holst \

For avdelingsenhetsleder

St ur*. i6,*rlkL
Sven A. Sarfdberg
saksbehandler



Saksnr: 200606659-13

Vedlegg:
8S-4010 Dokumentasjon ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Kopi:
Tiltakshaver (med faktura og uten vedlegg)

Side 3 av 3



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

oato: t?3 lltts2007

Arkivkode: 53 IVAr ref (saksnr): 200606662-14 Saksbeh: Sven Sandberg
Oppgis alltid ved henvendelse

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 19,0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
01s7 OsI,o

Deres ref:

Byggeplass:

Tiltakshaver:
Soker:
Tiltakstype:

TRASOPPVEIEN 2C

Inka Eiendom AS
Nils Haugrud Sivilarkitekt
Enebolig

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS D . TRASOPPVEIBN 2C
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomforer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfores i samsvar med

bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 09.03.2007 er godkjent og arbeid i henhold til rammetillatelse
av 19,12.2006 tillates ni igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal pflse 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 pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak 220, jfr . byr6dsvedtak av 27 .06 .97 , sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.95.

Soknaden
Tiltaket gjelder oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer.

Godkjenninger:

Folsende fbretak har t'dtt sodkient ansvarsett i tiltaket:

Orgnr og Navn Beskrivelse

970t48469
Arkitekt Nils Haugrud

PRO/KPR Arkitektur og Byggeteknikk tiltaksklasse 2

)724t976r
Cslo Oppmiling AS

PRO/IGR/UTF/I(UT Oppmiling og utstikking tiltaksklasse 3

9857 1781 8
Boro WS og Miljo AS

PRO/KPRVann og avlop tiltaksklasse I

556375-3218
JPS-Konsult AS

PRO/KPR Bygg over grunnmur tiltaksklasse 2

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosj ekter
Storkunder, Team I

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 0I



99009',1305
GrunnmurAS

PRO/KPR/UTF/I(UT Grunnmur tiltaksklasse 1

93419s698
Anders Johnsen AS

UTF/KUT Grunn- og terrengarbeider tiltaksklasse 1

974377977
Inka Eiendom AS

UTF/KUT Byggearbeider tiltaksklasse 2

Saksnr: 200606662-14 Side 2 av 3

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfores i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endrinser.

Pflvisning
Dette tiltak kever p6visning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan:
Avfallsplan er godkjent den 02.02.2007 .

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutseffes at produkter som benlttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen m&te avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen mitte 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 inneberer en umiddelbar fare, - forutsatt atman antar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse:

NAr tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-40 I 0 skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Storkunder, Team I

,  t  r \

\otlr^ tp(,*-
Norun Holst
For avdelingsenhetsleder

€.mfu/t'*
saksbehandler



Saksnr: 200606662-14

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

Kopi:
Tiltakshaver (med faktura og uten vedlegg)
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Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref: Vir ref (saksnr) : 200 606665 - 12
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Soker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Saksbeh: Sven Sandberg

Oslo kommune

Dato: 1? I $nS 2007
Arkivkode: 531

Eiendom: 14319571010

Adresse: Hausmannsgate 19,0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS E - TRASOPPVEIEN 2C
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for 6 sike at arbeidene utfores i samsvar med

bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelse av 09.03.2007 er godkjent og arbeid i henhold til rammetillatelse
av 19.12,2006 tillates nfl igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal pflse 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 bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220, jfr. byridsvedtak av 27 .06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.1 1.95.

Ssknaden
Tiltaket gjelder oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer.

Godkjenninger:

Folsende fbretak har fhtt eodkient ansvarsr'ett i tiltaket:

Orgnr og Navn Beskrivelse

97241976r
Oslo Oppm5ling AS

PRO/KPRruTF/KUT Oppmiling og utstikking tiltaksklasse 3

98s717818
Boro WS og Miljo AS

PRO/KPR Vann og avlop tiltaksklasse 1

556375-32t8
JPS-Konsult AS

PRO/KPR Bygg over grunnmur tiltaksklasse 2

I ' : : : : :
r  r l  r  r  r  r  r
r r v l r r r

I I  I I I :

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team I

Bessksadresse:
Vahls gate l,0187 Oslo
Postadresse:

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l00l



)90097305
Srunnmur AS

PRO/IGRruTF/KUT Grunnmur tiltaksklasse I

)34r9s698
Anders Johnsen AS

UTF/KUT Grunn- os terrensarbeider tiltaksklasse 1

)74377977
lnka Eiendom AS

UTF/KUT Byggearbeider tiltaksklasse 2

Saksnr: 200606665-12 Side 2 av 3

Kontroll av utfsrelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, giennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfores i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endringer.

Pfrvisning
Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan:
Avfallsplan er godkj.ent den 02.02.2007 .

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler
Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produklgodkjenning og at
produfttsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyttet til produkter, vil kommunen mitte 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 innebrerer en umiddelbar fare,- 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.

Ferdigstillelse:
Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-40 10 skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team I

r  r l  ,  ^

Nrk^^^- "ltc{;r-
Norun Holst
For avdelingsenhetsleder

Sw,n rtnt^fuLwt
Sven A. SanYberg 

Isaksbehandler



Saksnr: 200606665-12

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

Kopi:
Tiltakshaver (med faktura og uten vedlegg)

Side 3 av 3



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ret Vdr ref (saksnr) : 200606669 -12
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Avdeling for byggeprosj ekter

Saksbeh: Sven Sandberg

Dato:

Arkivko
23 mns2007
de: 53 I

Eiendom: 1431957/0/0

Adresse: Hausmannsgate 19,0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSBTTINGSTILLATELSE HUS F - TRASOPPVEIEN 2C
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomfsrer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfsres i samsvar med

bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelse av 09.03.2007 er godkjent og arbeid i henhold til rammetillatelse
av 19.12.2006 tillates ni igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal pise at arbeidene blir giennomfort i samsvar med gietdende 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 bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak22|,jfr. byridsvedtak av 27 .06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksj onsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 1 5. 1 1 .95 .

Soknaden
Tiltaket gjelder oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer.

Godkjenninger:
g fbretak har fitt nt ansvarsrett i tiltaket

Orgnr og Navn Beskrivelse
)724t976r
)slo Oppmiling AS

PROiKPRTTFA(UT Oppmiling og utstikking tiltaksklasse 3

98571 78 1 8
Boro VVS og Miljo AS

PRO/KPR Vann og avlop tiltaksklasse 1

556375-3218
JPS-Konsult AS

PRO/KPR Bygg over grunnmur tiltaksklasse 2

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team 1

Bessksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Vahls gate 1,0187 Oslo Kundesenter: 23 49 1000 6003.05.58920
Postadresse: Telefaks: 23 49 I00l
A^1, "  1 ( l  Qa-+- , , ' .  E  -^ -+ .  - ^^+*^+^ l ,a  n - -^ .^ :^^^ :^ -^ - , , * . - ^ - .



990097305
Grunnmur AS

PRO/KPR/UTF/KUT Grunnmur tiltaksklasse 1

934r9s698
Anders Johnsen AS

UTF/KUT Grunn- os terrensarbeider tiltaksklasse I

97437',7977
Inka Eiendom AS

UTF/KUT Byggearbeider tiltaksklasse 2

Saksnr: 200606669-12 Side 2 av 3

Kontroll av utfsrelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endrinser.

Pivisning
Dette tiltak krever pf,visning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan:
Avfallsplan er godkjent den 02.02.2007 .

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som ben;ttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyftet til produkter, vil kommunen m6tte 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 innebrrer en umiddelbat fare, - 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.

Ferdigstillelse:

Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (I\rBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-401 0 skal vedlegges.

PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosj ekter
Storkunder, Team 1

,  i  , \

NsuI,'"{dK-
Norun Holst
For avdelingsenhetsleder

€*M



Saksnr: 200606669-12

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

Kopi:
Tiltakshaver (med faktura og uten vedlegg)
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Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref: VAr ref (saksnr): 200606672-12
Oppgis alltid ved henvendelse

Byggeplass: TRASOPPVEIEN 2C

Tiltakshaver: Inka Eiendom AS
Ssker: Nils Haugrud Sivilarkitekt
Tiltakstype: Enebolig

Saksbeh: Sven Sandberg

Oslo kommune

Dato: [2 3 lfil$ ml
Arkivkode: 531

Eiendom: 1431957/010

Adresse: Hausmannsgate 19,0182 OSLO
Adresse: Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Tiltaksart: Oppforing

IGANGSETTINGSTILLATET SE HUS G. TRASOPPVEIEN 2C
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak gjennomfsrer kontrolltiltak for dL sikre at arbeidene utfsres i samsvar med

bestemmelsene.

Soknad om igangsettingstillatelse av 09.03.2007 er godkjent og arbeid i henhold til rammetillatelse
av 19.12.2006 tillates ni igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
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 pi byggeplassen.

Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak220, jfr. byridsvedtak av 27.06.97, sak 1425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 1 5. 1 1 .95.

Ssknaden
Tiltaket gjelder oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer.

Godkjenninger:

nde foretak fatt iltaketki

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for byggeprosjekter

Bessksadresse:
Vahls gate 1,0187 Oslo

02 180 Bankgiro:
23 49 r000 6003.05.58920
23 49 r0 0l

l s har ansvarsrett r tl

Orgnr og Navn Beskrivelse

)72419761
Sslo Oppmiling AS

PRO/KPR/UTFA(UT Oppm&ling og utstikking tiltaksklasse 3

985717818
Boro WS og Miljo AS

PRO/KPR Vann og avlop tiltaksklasse 1

ss6375-3218
JPS-Konsult AS

PRO/KPR Bygg over grunnmur tiltaksklasse 2



990097305
Grunnmur AS

PRO/KPR/UTF/KUT Grunnmur tiltaksklasse I

934t95698
Anders Johnsen AS

UTF/KUT Grunn- og terrengarbeider tiltaksklasse 1

974377977
Inka Eiendom AS

UTF/I(UT Byggearbeider tiltaksklasse 2

Saksnr: 200606672-12 Side 2 av 3

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endrinser.

Pivisning
Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pivisning skal giennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppm6lingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-

og bygningsetaten.

Avfallsplan:
Avfallsplan er godkjent den 02.02.2007.

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pi annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyftet til produkter, vil kommunen mitte 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 inneberer en umiddelbar fare, - forutsatt at man arftar at mangelen kan rettes opp-, kan
kommunen kreve sikkerhetsstillelse i medhold av pbl $99 nr. 2 for at feil og mangler utbedres.

Ferdigstillelse:

Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig ssker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt hindblad
88-4010 skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder" Team 1

* i  l f  r j
I\CIl-ur- *YeX--
Norun Holst 

' 
\ur!' 

\

For avdelingsenhetsleder

S u,",t- drru"at/.L4-L4
Sven A. Safldberg 

tsaksbehandler



Saksnr: 200606672-12

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

Kopi:
Tiltakshaver (med faktura og uten vedlegg)
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Avdeling for byggeprosj ekter

Nils Haugrud Sivilarkitekt
Ovre Slottsgate 12
0157 OSLO

Deres ref:

Byggeplass:

Tiltakshaver:
Ssker:
Tiltakstype:

VArref(saksnr):200606674-13 Saksbeh: Sven Sandberg
Oppgis alltid ved henvendelse

Dato: 23 HAA$mOt
Arkivkode: 531

143195710/0

Hausmanns gate 19, 0 1 82 OSLO
Ovre Slottsgate 12,0157 OSLO
Oppforing

TRASOPPVEIEN 2C

Inka Eiendom AS
Nils Haugrud Sivilarkitekt
Enebolis

Eiendom:

Adresse:
Adresse:
Tiltaksart:

IGANGSETTINGSTILLATELSE HUS H - TRASOPPVEIEN 2C
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomfsrer kontrolltiltak for 6 sikre at arbeidene utfsres i samsvar med

bestemmelsene.

Ssknad om igangsettingstillatelse av 09.03.2007 er godkjent og arbeid i henhold til rammetillatelse
av 19.12.2006 tillates ni igangsatt.
Igangsettingstillatelsen omfatter hele tiltaket.
Ansvarlig foretak skal pflse 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 bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i bystyrevedtak av 06.05.97,
sak 220, jfr . byr6dsvedtak av 27 .06 .97 , sak 7425; samt etter myndighet tildelt etaten i Oslo kommunes
forskrift om behandling av produksjonsavfall, vedtatt i Oslo bystyre 15.11.95.

Ssknaden
Tiltaket gjelder oppforing av i alt 8 stk. like eneboliger i to etasjer.

Godkjenninger:

olsende fbretak har fbtt sodkient ansvarsr'ett i tiltaket:
Orgnr og Navn Beskrivelse

)70148469
drkitektNils Hausrud

PRO/KPR Arkitektur og Byggeteknikk tiltaksklasse 2

)72419761
)slo Oppm6ling AS

PRO/KPRruTF/I(UT Oppmiling og utstikking tiltaksklasse 3

985717818
Boro WS og Miljo AS

PRO/KPR Vann og avlop tiltaksklasse 1

556375-3218
JPS-Konsult AS

PRO/KPR Bygg over grunnmur tiltaksklasse 2

I
t l
! l

Plan- og bygningsetaten
Avdelin g for byggeprosjekter

Bessksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresso:
Elnl-o 1(,zl Qpnfnrm

Sentralbord: 02 180 Bankgiro:
Kundesenter: 23 49 l0 00 6003.05.58920
Telefaks: 23 49 l0 0I

n.--- i. - " i^- "-,, '-*-..



99009730s
Grunnmur AS

PRO/KPRruTFA(UT Grunnmur tiltaksklasse 1

934r95698
Anders Johnsen AS

UTF/KUT Grunn- os terrensarbeider tiltaksklasse 1

974377977
Inka Eiendom AS

UTFiKUT Byggearbeider tiltaksklasse 2

Saksnr: 200606674-13 Side 2 av 3

Kontroll av utforelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres og begrunnes og om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores. Det forutsettes at alle arbeider utfsres i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senere endrinser.

Pflvisning
Dette tiltak krever pivisning av beliggenhet i plan og hoyde. Utforing av pi'visning skal gjennomfsres av
kvalifiserte foretak. Oppmilingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg pi kvalitetssikret
prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan-
og bygningsetaten.

Avfallsplan:
Avfallsplan er godkjent den 02.02.2007 . -.

Srerlig om produkter i byggverk og vesentlige mangler

Det forutsettes at produkter som benyttes i byggverket innehar nodvendig produktgodkjenning og at
produktsertifikatene samsvarer med de produkter som faktisk benyttes.

Dersom det via kommunalt tilsyn eller pAL annen mite avdekkes vesentlige mangler knyttet til byggverket,
produkter i byggverket eller dokumentasjon knyuet til produkter, vil kommunen mitte 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 innebrrer en umiddelbar fare, * 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.

Ferdigstillelse:
Nir tiltaket er ferdig, skal kommunen etter anmodning fra ansvarlig soker utstede midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjon i samsvar med vedlagt h&ndblad
88-40 1 0 skal vedlegges.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Storkunder, Team I
- l  t l  "  n

NsI,4- ft-dLK
Norun Holst'
For avdelinssenhetsleder

Su,r.r^ d?Lrt Ul4
Sven A. San{berg
saksbehandler

7



Saksnr: 200606674-13

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

Kopi:
Tiltakshaver (med faktura og uten vedlegg)
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