
From:                                 "Ann Berit" <annberit@haarstadeiendom.no>
Sent:                                  Tue, 9 Aug 2022 17:20:05 +0200
To:                                      "Postmottak Orkland" <postmottak@orkland.kommune.no>
Cc:                                      "Elin Talke Strømsvik" <elin.stromsvik@orkland.kommune.no>
Subject:                             BYGG-21/00200
Attachments:                   Søknad om ferdigattest.pdf, Perspektiv trappeløp.BMP, E_3 Redigert trapp 
24.05.22.pdf, G-1 Gjennomføringsplan.pdf, G-2 Erklæring om ansvarsrett - Togin AS.pdf, G-3 Erklæring 
om ansvarsrett - Varmeforum AS.pdf, K-1 Sluttrapport for avfall.pdf, K-2 Avfallsrapport Retura.pdf, K-3 
Dokumentasjon på innlevering av betong.pdf, Q-1 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og 
riving.pdf, Q-2 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.pdf

Hei, 
 
Vedlagt ligger søknad om ferdigattest. 
 
Oversendelsen inneholder søknad om ferdigattest for den nybygde 4-mannsboligen på eiendommen, 
Graastens gate 23-27 (gnr 5/bnr 30). 
 
Vi har underveis i byggeprosjektet byttet ut 2 av foretakene som erklærte ansvarsrett ved søknad om 
igangsettelsestillatelse med 2 nye foretak. 

• Gjøvaag AS er byttet ut med Togn AS på KONTROLL lufttetthet
• Gjøvaag AS er byttet ut med Togin AS på KONTROLL våtrom
• Hårstad Eiendom Drift AS er byttet ut med Varmeforum Montasje AS på installasjon av pipe og 

ildsted
 
Vedlagt ligger: 
 

1. Søknad om ferdigattest
2. Oppdatert tegning som viser endring på utvendig trapp
3. G-1 Gjennomføringsplan
4. G-2 Erklæring om ansvarsrett – Togin AS
5. G-3 Erklæring om ansvarsrett – Varmeforum AS
6. K-1 Sluttrapport for avfall
7. K-2 Avfallsrapport Retura
8. K-3 Dokumentasjon på innlevering av betong
9. Q-1 Avfallsrapport for riving

10. Q-2 Avfallsrapport for nybygg
 

MERK! 
Overtakelsen er satt til 26.08.22 som følge av at kjøpere av Graastens gate 25 overleverer dagens bolig 
den samme dagen. Det er derfor høyst ønskelig at ferdigattesten foreligger innen 25.08.22 slik at 
kjøperne i Graastens gate 23 ikke står uten bolig. Vi ber derfor om at søknaden behandles så snart som 
mulig slik at vi har ferdigattest på bygget innen dato for avtalt overtakelse.

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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I ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Hei,

Vedlagt ligger søknad om ferdigattest.

Oversendelsen inneholder søknad om ferdigattest for den nybygde 4-mannsboligen på eiendommen,
Graastens gate 23-27 (gnr 5/bnr 30).

Vi har underveis i byggeprosjektet byttet ut 2 av foretakene som erklærte ansvarsrett ved søknad om
igangsettelsestillatelse med 2 nye foretak.

• Gjovaag AS er byttet ut med Togn ASpå KONTROLL lufttetthet
• Gjovaag AS er byttet ut med Togin AS på KONTROLL våtrom
• Hårstad Eiendom Drift AS er byttet ut med Varmeforum Montasje ASpå installasjon av pipe og

ildsted

Vedlagt ligger:

l. Søknad om ferdigattest
2. Oppdatert tegning som viser endring på utvendig trapp
3. G-1Gjennomfringsplan
4. G-2 Erklaering om ansvarsrett - Togin AS
5. G-3 Erklaring om ansvarsrett - Varmeforum AS
6. K-1 Sluttrapport for avfall
7. K-2 Avfallsrapport Retura
8. K-3 Dokumentasjon på innlevering av betong
9. Q-1 Avfallsrapport for riving

10. Q-2 Avfallsrapport for nybygg

MERK!
Overtakelsen er satt t i l 26.08.22 som følge av at kjøpere av Graastens gate 25 overleverer dagens bolig
den samme dagen. Det er derfor høyst ønskelig at ferdigattesten foreligger innen 25.08.22 slik at
kjøperne i Graastens gate 23 ikke står uten bolig. Vi ber derfor om at søknaden behandles så snart som
mulig slik at vi har ferdigattest på bygget innen dato for avtalt overtakelse.



 
Bemerker også at det i denne søknaden er laget en felles sluttrapport for avfall til tross for at det i 
søknad om igangsettelsestillatelse for prosjektet ble laget to ulike rapporter, herunder en for riving og en 
for nybygg. Bakgrunnen for at disse to avfallsplanene er sammenføyet i en sluttrapport for avfall er at 
Retura sin avfallsrapport omfatter alt av avfall for hele prosjektet. De har altså ingen anledning til å dele 
opp avfallsplanen i hva som omhandler selve riving av eksisterende bygg og oppføring av nybygg.
Jeg pratet med Ingrid Voll på byggesak om dette på prosjektet i Graastens gate 5, og hun sa at så lenge 
det ble beskrevet hvorfor vi har sammenføyet alt i en plan, så er det tilstrekkelig. Hensikten er vel å sikre 
at sorteringsgraden er ihht. TEK17.
 
 
Med vennlig hilsen 
Ann Berit Evjen 
 
Mobil: 96 20 98 58 
Postadresse: Drammensvegen 55, 7224 Melhus 
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