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Nils HaugrudSivilarkitekt
12
OvreSlottsgate
0 1 5 7O S L O
nhaugrud@online.no
Dato:
Vfu ref(saksnr):200713565-19 Saksbeh:IngerJul Hanseq
Oppgisalltid ved henvendelse

Deresref:

1009
0 6J|JL|

Arkivkode:531

Byggeplass: VETTALIVEIEN4C

Eiendom: 35/12761010

Tiltakshaver: DingeinvestAS v/ Kr Almis
Nils HaugrudSivilarkitekt
Soker:
Enebolig- Hus B
Tiltakstype:

Adresse: Ankerveien28 B, 0785OSLO
12,0157OSLO
Adresse: OvreSlottsgate
Tiltaksart: Oppforing

TILLATELSE TIL SKIFTE AVANSVARLIG FORETAK _
VETTALIVEIEN 4 C
Svarpi soknadom tillatelsetil endringfor tiltak etterplan-og bygningsloven

Tit tidligere gitt rammetillatelse av 14.04.2008og igangsettingstillatelse av 14.10.2008foreligger det
ssknad om skifte av ansvarlige foretak av 30.06.2009.
I medhold av plan- og bygningslovens,PBL $ 93 b, nr.2 godkjennes ssknad om endring.
I avsnittet godkjenninger i dette vedtaket fremgir det hvilke foretak som fra dette vedtakets dato er
innvilget ansvarsrett og for hvilke fagomride, og hvilke tidligere godkjente foretak som ikke lenger
har ansvarsrett for de samme fagomridene.
I avsiffetgrensesnitt i dette vedtaket beskrives ansvarsforholdet mellom nye og tidligere godkjente
foretak.

av 06.05.97,
behandlerdennesakettermyndighettildelt etateni bystyrevedtak
Plan-og bygningsetaten
jfr.
kommunes
i
Oslo
myndighet
tildelt
etaten
sak220, byridsvedtakav 27,06.97,sak1425;samtetter
vedtatti Oslobystge 15.11.95.
forskriftom behandling
av produksjonsavfall,
Godkjenninger:
Folgende foretak har ffltt godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak200712779
Orqanisasionsnr Navn

)34195698
ANDERSJOHNSENAS

PIan- og bygningsetaten
Boks364 Sentrum

Beskrivelse
tiltakskl. 1
Ansvarligutfsrendefor grunnog terrengarbeider,
for utforingav gnrnnog
Ansvarligkontrollerende
terrengarbeider,
tiltakqklasse1

Bessksadresse:
Vahlsgate1,0187Oslo

02 180
Sentralbord:
Kundesenteret:23 49 1000
22662494
Telefaks:

Bankgiro:6003.05.58920
Org.nr.:971040 823 MVA

Saksrn:200713565-19

)70148469
A.RKITEKTNILS HAUGRUD

)90097305
SRUNNMUR AS

)700420t6
F{ELGEAMUNDSEN
IOMMERMESTER

)90068828
FIOLENRORLEGGERSERVICE
AS

)80958833
MILJOAKUSTIKKAS
)8541t832
\TORAMPRODUKTERAS
)72419761
)SLO OPPMALINGAS

981895401
SIV ING OTTAR LANGEHAUG AS

)2968sr64
UGLANDINDUSTRIERAS

Ansvarligsskerfor bygningerog installasjoner,
tiltakskl. I
Ansvarligprosjekterende
for arkitekturog byggeteknikk,
tiltaksklasse
2
Ansvarligkontrollerende
frlr prosjekteringav arkitekturog
bygeeteknikk,
tiltaksklasse2
Ansvarligfor prosjekteringav kjellergulvog grunnmur,
tiltaksklasse
I
Ansvarligkontrollerende
for prosjekteringav kjellergulvog
grunnmur,tiltaksklasseI
Ansvarligutfsrendeav kjellergulvog grunnmur,tiltakskl 1
Ansvarligkontrollerende
for utreringav kjellergulvog
grunnmur,tiltaksklasseI
Ansvarlig utfsrendefor bygningerog insatlasjoner.Tsmrer
- unntattarbeidersomer omsskt av
og snekkerarbeider
andreutfsrendeforetak,tiltaksklasseI
Ansvarlig kontrollerendefor utforing av bygningerog
- unntaftarbeider
installasjoner.Tsmrer og snekkerarbeider
somer omsskt av andreutforendeforetalqtiltaksklasseI
Ansvarligprosjekterende
av bygningerog installasjoner;
rorinstallasjoner,
tiltaksklasse1
Ansvarligkontrollerende
for prosjekteringav bygningerog
installasjoner;
rarinstallasjoner,
tiltaksklasse1
Ansvarliguffsrendeav bygningerog installasjoner;
rorinstallasjoner,
tiltaksklasse2
Ansvarligkontrollerende
for utforing av bygningerog
installasj
oner;rorinstallas-i
oner,tiltaksklasse2
Ansvarligprosjekterendefor lydforhold (eksternW), tilt. 2
Ansvarligkontrollerende
for prosjekteringav lydforhold
stoy),
tiltaksklasse
2
lekstern
Ansvarligfor prosjekteringav ventilasjon,tiltaksklasse2
Ansvarligkontrollerende
for prosjekteringav ventilasjon,
:iltaksklasse
2
PROiKPRtkl. 3, ansvarligfor oppmilingsteknisk
rrosjekteringog kontroll av prosjektering.
UTF/KUTtkl. 2, ansvarligfor utforelseog kontroll av
rtfsrelsefor plassering,utstikkingav tiltak.
prosjekterendefor bygningerog installasjoner.
A,nsvarlig
Statiskeberegninger,
tiltaksklasse1
A,nsvarlig
kontrollerende
for prosjekteringav bygningerog
.nstallas.j
oner.Statiskebereplringer,
tiltaksklasse1
A,nsvarlig
for prosjekteringav takstoler,tiltaksklasse1
A.nsvarlig
kontrollerende
for prosjekteringav takstoler,
;iltaksklasse
1
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UTF/KUT tkl 1, ansvarlig for utfsrelse og kontroll av
l}tfsrelse av tomrerarbeider,vitromsarbeider, murarbeider'

qlPlglrqll4?:sLoL:
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pnOltcpn ttt. 1, ansvarligfor prosjekteringog kontroll av
prosjekteringfor bygningerog installasjoner,
og saniter' UTF/KUT tk1'2, ansvarligfor
rorinstallasjoner
utfsrelseog kontroll av utfsrelsefor bygningerog
installasjoner.
pnOlfpn tkl. 1, ansvarligfor byggtekniskprosjekteringog
kontroll av prosjekleringav bolig. Gjelderegenleveranse
overmur(tre).
pnOlf<pn tkl. 2, ansvarligfor prosjekteringog kontroll av
prosiekteringfor lydforholdleksternstoy) - :
pnOKpn tk1.1, ansvarligfor prosjekteringog kontroll av
UTFA(UTtkl' 1, ansvarlig
for betongarbeider.
prosjektering
ior utfs relelse og kontrott uylft&f 9Lt"q rylryL!!

I 58
9979300
LftF^(UT tkl. 1, ansvarlig for utforelse og kontroll av
S\'ELVIK GRAVINGOG TRANSPORT utfsrelse.
AS

Grensesnitt:
og fagomrAder,og alle foretak som
Ssknadenomfatter skifte av ansvarlige foretak for de fleste funksjoner
for tiltaket er gitt' og
sskeransvarsrett,erstatterde som tidligere er godkjent.Igangsettingstillatelse
Nits Haugrud er godkjent
Arkitekt
omsokte endring er s6ledesen revisjon av denie tiliatelsen. Foretaket
for alle forhold som ikke er
som ansvarlig prosjekterendesamt tontroll, og denne gjelder fremdeles
godkjent i igangsettingstillatelsenog deres
omsskl av andre foretak i saken.oslo oppmaling er tidligere
ansvarsforholder uendret.
Kontrollplaner:
p6 omsokt tiltak datert 14.10'2008.
Det er gitt igangsettingstillatelse
gjennomfort og dokumentert i
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen-blir planlagt,
og begrunnesog om
henhold til foretakets system og kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreres
i henhold til Teknisk
utfsres
arbeider
nodvendig skal omprosjekterin"ggjennomfores.Det forutsettesat alle
forskrift 1997 med senereendringer..
Plan- og bygningsetatenssamledelurdering:
Det foretas ingen endringer i innsendtekontroilplaner som falge av endredeansvarsforhold'
foretak har sentral
Ansvarsomridene er klart definert og grensesnitter tydelig. De fleste nye ansvarlige
Soknadenom
godkjenning for relevant ansvarsomride og er dermed kvalifisert for ansvarsretti tiltaket.
skifte av ansvarlige foretak godkjennes.

::Saksnr:z6ol]Jisas-:,g
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Klageadgang:
Dette vedtaketkanp6klages.Frist for 6 klage er satttil tre uker ettermottakelseav dettebrevet. Se
vedlagteorientering.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Enhetfor Bolig Nord/Ost
/1

/k';".r^ 2l':

'Eli Frfystadvig Aubert
enhetSleder

Kopi til:
DingeInvestAS v/ Kr Almfls,Ankerveien28 B, 0785OSLO

Vedlegg:
Orienlering om klageadgang.
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

br

Nils HaugrudSivilarkitekt
12
OvreSlottsgate
0 1 5 7O S L O
nhaugrud@online.no

Dato: 0 0 JUL|2009
Arkivkode:531

IngerJul Hansen
Var ref(saksnr):200712779-29 Saksbeh:
Oppgisalltid ved henvendelse

Deresref:

Byggeplass:

VETTALIVEIEN 4C

Eiendom: 35112761010

Tiltakshaver:
Ssker:
Tiltakstype:

DingeInvestAS v/ Kr Alm6s
Nils HaugrudSivilarkitekt
Enebolig- HusA

Adresse: Ankerveien28 B, 0785OSLO
72,0157OSLO
Adresse: OvreSlottsgate
Tiltaksart: Oppforing

TILLATELSE TIL SKTF'TEAV ANSVARLIG FORETAK VETTALIVBIEN 4 C
Svar p6 ssknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven

Til tidligere gitt rammetillatelse av 14.04.2008og igangsettingstillatelseav 14.10.2008foreligger det
ssknad om skifte av ansvarlige foretak av 30.06.2009.
I medhold av plan- og bygningslovens,PBL S 93 b, nr.2 godkjennes ssknad om endring.
I avsnittet godkjenninger i dette vedtaket fremgflr det hvilke foretak som fra dette vedtakets dato er
innvilget ansvarsrett og for hvilke fagomride, og hvilke tidligere godkjente foretak som ikke lenger
har ansvarsrett for de samme fagomridene.
I avsittet grensesnitt i dette vedtaket beskrives ansvarsforholdet mellom nye og tidligere godkjente
foretak.

av 06.05.97,
Plan-og bygningsetaten
behandlerdennesakettermyndighettildelt etateni bystyrevedtak
jfr.
sak220, byridsvedtakav 27.06.97,sak1425;samtettermyndighettildeltetateni Oslokommunes
forskriftom behandling
av produksjonsavfall,
vedtatti Oslobystyre15.11.95.
Godkjenninger:
Folgende foretakhar ffltt godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak200712779
Beskrivelse

Organisasionsnr Navn

934r95698
AS
ANDERSJOHNSEN

Plan-og bygningsetaten

A.nsvarligutforende for grunn og terrengarbeider,tiltakskl. 1
A.nsvarligkontrollerende for utforing av grunn og
.errengarbeider,tiltaksklasse 1

Bessksadresse:
Vahlsgate1,0187Oslo

02 180
Sentralbord:
Kundesenteret:
23 49 1000

Bankgiro:6003.05.58920
Org.nr.:971040823MVA

Saksnr:2007127'79-29

970148469
ARKITEKT NILS HAUGRUD

)90097305
SRUNNMUR AS

tiltakskl. 1
A.nsvarlig
sskerfor bygningerog installasjoner,
Ansvarligprosjekterendefor arkitekturog byggeteknikk,
2
:iltaksklasse
Ansvarlig kontrollerendefor"prosjekteringav arkitekturog
ryggeteknikk,tiltaksklasse2
Ansvarligfor prosjekteringav kjellergulvog grunnmur,
tiltaksklasse1
Ansvarligkontrollerendefor prosjekteringav kjellergulvog
grunnmur,tiltaksklasse1
Ansvarligutfsrendeav kjellergulvog grunnmur,tiltakskl 1
Ansvarligkontrollerendefor utforingav kjellergulvog
grunnmur,tiltaksklasseI

970042016
FMLGEAMTINDSEN
TOMMERMESTER

Ansvarlig utfsrende for bygninger og installasjoner.Tsmrer
og snekkerarbeider- unntatt arbeider som er omsskt av
andreutfsrende foretak, tiltaksklasse I
Ansvarlig kontrollerende for utforing av bygninger og
installasjoner.Tsmrer og snekkerarbeider- unntaff arbeider
som er omsokt av andre utfsrende foretak, tiltaksklasse 1

990068828
HOLEN RORLEGGERSERVICE
AS

Ansvarlig prosjekterendeav bygninger og installasjoner;
rorinstallasjoner,tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og
installasjoner; rorinstallasjoner, tiltaksklasse I
Ansvarlig utfsrende av bygninger og installasjoner;
rorinstallasjoner, tiltaksklasse 2
Ansvarlig kontrollerende for utforing av bygninger og
installasjoner;rorinstallasjoner,tiltaksklasse2

9809s8833
AS
MILJOAKUSTIKK
)854rr832
NORAMPRODUKTER
AS
)72419761
CSLOOPPMALINGAS

9 8 1 8 9 s 40 1
STVING OTTARLANGEHAUGAS
)29685164
UGLAND INDUSTRIERAS

Ansvarlig prosjekterendefor lydforhold (eksternstoy),tilt. 2
Ansvarligkontrollerendefor prosjekteringav lydforhold
(eksternstoy),tiltaksklasse2
Ansvarligfor prosjekteringav ventilasjon,tiltaksklasse2
Ansvarligkontrollerendefor prosjekteringav ventilasjon,
tiltaksklasse
2
PRO/IGRtkl. 3, ansvarligfor oppm6lingsteknisk
prosjekteringog kontroll av prosjektering.
UTF/KUT tkl. 2, ansvarligfor utfsrelseog kontroll av
utfsrelsefor plassering,utstikkingav tiltak.
Ansvarligprosjekterendefor bygningerog installasjoner.
Statiskeberegninger,
tiltaksklasse1
Ansvarligkontrollerendefor prosjekteringav bygningerog
installasj
oner.Statiskeberegninger,
tiltaksklasse1
Ansvarligfor prosjekteringav takstoler,tiltaksklasse1
Ansvarligkontrollerendefor prosjekteringav takstoler,
1
;iltaksklasse
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Folgende foretak utgflr som ansvarshavendei tiltaket form folgende funksjoner og fagomrider, sak
200712779
Beskrivelse

Organisasjonsnr Navn

97097474r
HUSAS
ASKER& B,tsRITM

)10945831
AS
B,€,RUMRORLEGGERBEDRIFT

9s}t67866
KONSMO FABRIKKER AS

9809s8833
MILJOAKUSTIKKAS
961683319
AS
NORDISK SPROYTEBETONG

UTF/IiUT tkl 1, ansvarlig for utfsrelse og kontroll av
rtfsrelse av tamrerarbeider,vitromsarbeider, murarbeider,
ripe og ventilasjon.
PRO/KPR tkl. 1, ansvarlig for prosjeklering og kontroll av
prosjektering for bygninger og installasjoner,
rorinstallasjonerog sbnitrer.UTF,T(UT tkl. 2, ansvarlig for
utfsrelse og kontroll av utforelse for bygninger og
installasjoner.

PRO/KPRtkl. 1, ansvarligfor byggtekniskprosjekteringog
kontroll av prosjekteringav bolig. Gjelderegenleveranse
overmur(tre).
PROIKPRtkl. 2, ansvarligfor prosjekteringog kontroll av
prosjekteringfor lydforhold(ekstern
stoy).
PRO/KPR tkl. 1, ansvarlig for prosjektering og kontroll av
prosjekteringfor betongarbeider.
UTF^(UT tkl. 1, ansvarlig
for utforelelse os kontroll av utforelse for srunnmur.

99793001s8
Ll-fF/Ktl-t tkl. 1, ansvarlig for utforelse og kontroll av
SVELVIK GRAVING OG TRANSPORT
utfsrelse.
AS

Grensesnitt:
Ssknadenomfatter skifte av ansvarlige foretak for de fleste funksjoner og fagomr6der,og alle foretak som
ssker ansvarsrett,erstatterde som tidligere er godkjent. Igangsettingstillatelsefor tiltaket er gitt, og
omsskte endring er siledes en revisjon av dennetillatelsen. Foretaket Arkitekt Nils Haugrud er godkjent
som ansvarlig prosjekterendesamt kontroll, og denne gjelder fremdeles for alle forhold som ikke er
omsskt av andre foretak i saken.Oslo Oppmiling er tidligere godkjent i igangsettingstillatelsenog deres
ansvarsforholder uendret.
Kontrollplaner:
pA omsokt tiltak datert 14.10.2008.
Det er gitt igangsettingstillatelse
Ansvarlig kontrollerende foretak er ansvarlig for at kontrollen blir planlagt, gjennomfort og dokumentert i
henhold til foretakets systemog kontrollplan for tiltaket. Awik skal registreresog begrunnesog om
nodvendig skal omprosjektering gjennomfores.Det forutsettesat alle arbeiderutfores i henhold til Teknisk
forskrift 1997 med senereendringer.
:
Plan- og bygningsetatenssamledelrrrdering:
Det foretas ingen endringer i innsendtekontrollplaner som falge av endredeansvarsforhold.
Ansvarsomr6deneer klart defrnert og grensesnitter tydelig. De fleste nye ansvarlige foretak har sentral
godkjenning for relevant ansvarsomr6deog er dermed kvalifisert for ansvarsretti tiltaket. Ssknadenom
skifte av ansvarlige foretak godkjennes.
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Klageadgang:
Deffevedtaketkan piklages. Frist for 6 klage:er'sift til tre uker ettermottakelseav dettebrevet.Se
vedlagteorientering.

PLAN. OG BYGNINGSETATEN
Avddiag f:orbyggeprosjekter
Enhetfor,Bolig Nord/Ost

enhetsleder

kl

Kopitil:
Dinge InvestAS v/ Kr Almis, Ankerveien28 B, 0785OSLO
:i
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