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IGAI\GSETTINGSTILLATELSE . VETTALIVEIEN 4 C IIUS B
Krav om at ansvarlig kontrollerende foretak giennomforer kontrolltiltak for i sikre at arbeideneutfsres i samsvarmed
bestemmelsene.

av 09.09.2008godkjennesi henholdtil plan- og bygningslovens
Soknadom igangsettingstillatelse
tillatesni igangsatt.
(pbD $ 95 a nr.2. Arbeid i henholdtilrammetillatelseav 14.04.2008
omfatter heletiltaket.
Igangsettingstillatelsen
Ansvarlig foretak skal pise at arbeideneblir giennomfsrt i samsvarmed gieldendelov, forskrift og
gitt tillatelse,og at arbeideneblir kontrollert i samsvarmed foretaketssystemog kontrollplan i
tiltaket.
Dennetillatelsenskal alltid vrre tilstedepi byggeplassen.
behandlerdennesakettermyndighettildelt etateni bystyrevedtakav 06.05.1997,
Plan-og bygningsetaten
sak220,jfr.byridsvedtakav 27.06.1997,sak1425.
Ssknaden
Eiendommenskalutbyggesmed 2 frittliggendeeneboliger.Huseneoppforesi 3 etasjerinklusive
Dennessknadenomfatterhus B, og gesims-ogmanehoydeoppgistil hhv 6,60 m-og 8,60m:
underetasje.
Bruksareal(BRA) pr hus oppgistil 182mt. Samletu-gradfor heleprosjektetoppgistil324 rtr2,og grad av
utnytting somfolge av tiltaket til U: 0,25.
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6003.05.58920
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971 040 823 MVA
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Godkjenninger
F
foretak har fEtt
Crgnr og Navn

i tiltaket.
entansvarsrett
Beskrivelse
SOK,Ansvarligsokerfor bygningerog installasjoner,
)70L48469
tiltaksklasse1.
ARKITEKTNILS HAUGRUD
PRO,Ansvarlig prosjekterendefor arkitektur og
byggeteknikk,tiltaksklasse2,
KPR,Ansvarlig kontrollerendefor prosjekteringav
arkitektur og byggeteknikk,tiltaksklasse2.
2RO/KPRtkl. 1, ansvarligfor byggteknisk prosjektering
)50167866
rg kontroll av prosjekteringav bolig. Gjelder egen
KONSMOFABRIKKERAS
everanseover mur(tre).
PRO/KPRtkl.2, ansvarligfor prosjekteringog kontroll
980958833
av prosjekteringfor lydforhold(eksternstoy)'
AS
MIU@AKUSTIKK
97097474t
ASKER& BIERUMHUS AS

tkl 1, ansvarligfor utforelseog kontrollav
UTF/KUT
utfgrelse av tomrerarbeider, v8tromsarbeider,
pipeog ventilasjon.
murarbeider,

UTF/KUTtkl. 1, ansvarligfor utforelse og kontroll av
9979300158
SVELVIKGRAVINGOG TRANSPORT utforelsefor gravingog grunnarbeider.
AS
9724L976t
AS
OSLOOPPMALING

for oppmSlingsteknisk
tkl. 3, ansvarlig
PRO/KPR
prosjektering
og kontrollav prosjektering.
tkl. 2, ansvarligfor utforelseog kontrollav
UTF/KUT
utstikkingav tiltak.
for plassering,
utforelse

910945831
AS
BERUM RORLEGGERBEDRIFT

PRO/KPRtkl. 1, ansvarligfor prosjekteringog kontroll
av prosjektering for bygninger og installasjoner,
rorinstallasjonerog saniter.
UTF/KUTtkl.2, ansvarligfor utforelse og kontroll av
utfgrelsefor bygningerog installasjoner,
og saniter.
rorinstallasjoner

961683319
AS
NORDISKSPR@YTEBETONG

og kontroll
for prosjektering
tkl. 1, ansvarlig
PRO/KPR
rbeider,
for betonga
av prosjektering
UTF/KUT
tkl. 1, ansvarligfor utforelseog kontrollav
for grunnmur.
utfgrelse

Kontroll av utfsrelse
Ansvarlig kontrollerendeforetaker ansvarligfor at kontrollenblir planlagt,gjennomfortog dokumenterti
henholdtil foretaketssystemog kontrollplanfor tiltaket.Awik skalregistreresog begrunnesog om
nodvendigskal omprosjekleringgjennomfores.Det forutsettesat alle arbeiderutforesi henholdtil Teknisk
forskrift 1997 medsenereendringer.
:
Pivisning
Segitt rammetillatelseav den 14.04.2008underavsnitt"Beliggenhetog hoydeplassering".
Avfallsplan
Fellesavfallsplaner godkjent24.06.2008for saksnr.200712779o9200713565.
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Srerlig om produkter i byggverk og vesentligemangler
Det forutsettesat produktersombenyttesi byggverketinneharnodvendigproduktgodkjenningog at
samsvarermed de produktersom faktisk benyttes.
produktsertihkatene
Dersomdet via kommunalttilsyn eller pA annenmite avdekkesvesentligemanglerknyttet til byggverket,
produkter i byggverketeller dokumentasjonknyttet til produkter, vil kommunenm6tte vurdereom den
finner innvilgelse av midlertidig brukstillatelse ubetenkeligog at manglene/produkteneikke vil kunne ha
betydning for liv, helseog sikkerhet'
Ved umiddelbar fare for liv, helseog sikkerhet kan ikke kommunen gi midlertidig brukstillatelse.
Kommune,nkan heller ikke gr dette dersomdet er usikkert om ferdigattestvil kunne gis. Ved alvorlige
mangl€r, som ikke inneberer en umiddelbar fate, - forutsatt at man antarat mangelenkan rettes opp-, kan
kommrmenkrrevesikkerhetsstillelsei medhold av pbl $ 99 nr.2 for at feil og mangler utbedres.
Ferdigrtilldse
Nlntiltaket er frrdig skal kommunenetter anmodningfra ansvarlig soker utstedemidlertidig
bmtsillteisc elerlerdigattest (NBR blankett nr 5167). Dokumentasjoni samsvarmed vedlagt hindblad
8&{010 og crrcnnrEllevilklr i rammetillatelseog senerevedtak skal vedlegges.
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