Nordic – Office of Architecture
Postboks 7057 Majorstuen
0306 Oslo
Att: Ole Tørklep
U. off. jf. offl § 21, fvl § 13 annet ledd
Vår ref.: KIM/NYGELI

Deres ref.:

Arknr.: GNR 105/1 Jnr.: 17/4606-15 7578/18

Dato: 19.02.2018

IGANGSETTINGSTILLATELSE
etter plan- og bygningsloven § 21-4

Det vises til vedtak om rammetillatelse av 11.12.2017 og søknad om igangsettingstillatelse,
mottatt her 05.02.2018.
Tiltak:
IG gjelder:
Byggested:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Bygningsnummer:

Politiets nasjonale beredskapssenter
Innledende grunnarbeider
Taraldrudveien 2 og 4, gnr./bnr. 105/1 med flere
Justis- og beredskapsdepartementet
Nordic – Office of Architecture

Ved innsending av søknad om igangsettingstillatelse og gjennomføringsplan er det bekreftet at de
ansvarlige for PRO gjennom samsvarserklæringer erklærer at tiltaket er klart for igangsetting.
Tillatelsen gjelder:
Det søkes om igangsettingstillatelse for innledende grunnarbeider, det vil si tilrigging, hogst,
sprengningsarbeider for veg, bygg, masseforflytning og legging av bunnledninger.
Oppføring av anleggsrigg på byggeplass er ikke søknadspliktig iht. byggesaksforskriften (SAK) §
4-2 første ledd bokstav a.
Dispensasjon:
Det ble i vedtak om rammetillatelse gitt den 11.12.2017 stilt vilkår om at supplerende geoteknisk
kartlegging må foretas før det kan gis igangsettelsestillatelse. Fordi de innledende
grunnarbeidene ikke berører det området hvor supplerende kartlegging er påkrevd, finner
kommunen det uproblematisk å gi igangsettelsestillatelse.
Tilkobling
Dokumentasjon på tilkobling skal innsendes straks dette er avklart med Oppegård kommune.
Utslippstillatelse
Bruk av separat avløpsanlegg i anleggsperioden utløser søknadsplikt om utslippstillatelse, jf.
forurensningsforskriften § 12-4.

Byggesaksavdelingen
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960 507 878
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VEDTAK
A. I henhold til plan- og bygningslovens § 21-4 gis det igangsettingstillatelse for innledende
grunnarbeider ved Politiets nasjonale beredskapssenter i Taraldrudveien 2 - 4 i samsvar med
innsendt søknad mottatt 05.02.2018.
B. Tiltakshaver plikter å betale slikt behandlingsgebyr:
Trinnvis IG
Sum

Kr 3 240,Kr3 240 ,-

Faktura ettersendes og forfaller til betaling på angitt forfallsdato.
Klageadgang
Vedtakene kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse i henhold til
forvaltningsloven (fvl) § 28 jf. pbl § 1-9. En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker etter at
underretning om vedtakene er kommet fram til den klageberettigede, jf. fvl § 29. Klagen rettes til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til Ski kommune.
Det kan ikke klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i
tidligere vedtak i byggesaken, og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt, jf. pbl § 1-9, 2.
ledd.
For øvrig opplyses om følgende:
Bortfall av tillatelse
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt faller den bort. Det samme gjelder
hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningsloven § 21-9.
Ferdigstillelse
Når arbeidet er ferdig, skal det skriftlig anmodes om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Sluttført gjennomføringsplan og liste over eventuelle gjenstående arbeider må vedlegges.

BYGGESAKSAVDELINGEN

Kjell Ivar Moland
avdelingsleder

Elisabeth Nygård
rådgiver

Kopi til:
Justis- og Beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep., 0030 OSLO
Geodata og oppmålingsavdelingen
Forkontoret Plan, byggesak og geodata

