Søknad om tillatelse til tiltak

,Nullstill

etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til
søknaden vil bli registrert i matrikkelen.
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DIREKTORATET
FOR EFICCKVALITET

1_512
fl Rammetillatelse
fl Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

fl

fl

Ja

Nei

11111

Skal tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10,
i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 § 17-2?

fl

Ja

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser?

fl

Ja

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Erklæring om ansvarsrett
for ansvarlig søker
fl

Foreligger sentral godkjenning?

P

Ja

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Nei

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen

Ja

fl

Nei
Nei

fl

Nei

foreligge før igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder

3å2

Elendom/
byggested

i Bnr.I

Gnr

Ad,sse

Planlagt
bruk/formål

Festenr.I

2 ? ,r-

Seksjonsnr. Bygningsnr.I

BoligFritidsbolig

Endring av bygg
og anlegg

Tiltakets art
pbl § 20-1

—

Posist"./

I BesIgj
z
/v
fr.,/7

GarasjeAnnet:
3‹

Nytt bygg *)Parkeringsplass

1 Tilbygg,

Bygn.typekode(jf. s. 2)
41/-k714d€21

*)Anleggn

påbygg, underbygg *)___

—

(flere kryss mulig) RIving

7

—

Vesentlig terrenginngrep

Ombygging

BruksendringVesentlig
1 Hele bygg *)n

I S.-.
Veg

Fasade

—7 KonstruksjonReparasjon_

Endring av bruk

Kopn-June

ir-Arm,,,(7
P;...ri.(5,0I

Nye bygg og anlegg

Bolignr.I

Anlegg

endring av tidligere drift
Deler av bygg *)Anlegg

Bygn.tekn. installasj.**)-1

Nyanlegg *)EndringReparasjon

Endring av bruksenhet I bollg

Oppdeling

Sammenføyning

Innhegning, skilt

—
I Innhegning mot veg—
Reklame, skilt, innretning e.l.
*) Byggblankett5175 fylles ut og**)
Gjelder kun når installasjonen
vedlegges.(Vedleggg uppe A)ikke
er en del av et størretiltak.

Vedlegg
Beskrivelse
avvedlegg
Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Dispensasjonssøknad

Gruppe
A

for tiltaket (Byggblankett 5175)

(begrunnelse/vedtak)

-

(pbl kap. 19)
Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i
nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

B

-

C

-

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

D

-

Tegninger

E

-

Redegjørelser/kart

F

-

Erklæring om ansvarsrettlgjennomføringsplan

G

-

Boligspesifikasjon

H

-

i Matrikkelen

Ikke
relevant

Nr.fra- til

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

I

-

Andre vedlegg

Q

-

I

Erklæring og underskrift
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf SAK10 kap. 10 og 11.
Ansvarlig søker for tIltaket

TIltakshaver

Foretak

Org.nr.

Nay7•
?,ffi/r7lt/t7
Adres› /

Adresse

ko4 i
Postnr.I

Poststed

1,3tnr.,,...,I

7 7`
Kaøtaktperson.I
~4)b-E/4
, ,z2e.
Datb 4 /Und,-

TelefonI

Ski9DEL?f6)0

Mobiltelefon

cwcw

Pket5ted__/
-

.).1-rvfarp,7-t:341/..-2

Eventueltorganisasjonsnummer
E-ybst/_I

s'i~s„ 46i/h7CIZ
I

- no

4t,,9,'S7r+)12d'AP/

bayrip

'»—/•7

.Y.-1I
1,»J.noI2.k
Gjentas med blokkbokstave.

Gjentas med blokkbokstaver#

73,7RR Ai E,SÆ , ii..0zzL

Blankett 5174 Bokmål

Telefon(daglid)
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Bygningstypekoder
BOLIG
Dersombruksarealettil bolig er størreenn bruksarealettil annet enn bolig, velges bygningstypekodet innen hovedgruppen"Bolig" (111-199).
Ved valg av bygningstypevelges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

EneboligStore

boligbyggFritidsbolig

111 Enebolig141
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet142
113 Våningshus143

Tomannsbolig
121 Tomannsbolig,
vertikaldelt146
122 Tomannsbolig,horisontaldelt172
123 Våningshus,tomannsbolig,vertikaldelt
124 Våningshustomannsbolig,horisontaldelt151

Rekkehus,
kjedehus,
andresmåhus

Stortfrittligendeboligbyggpå 2 et.161
Stortfrittliggendeboligbyggpå 3 og 4 et.162
Stortfrittliggendeboligbyggpå 5 et.ellermer163
144 Storesammenbygdeboligbyggpå 2 et.
145 Storesammenbygdeboligbyggpå 3 og 4 et.
Storesammenbygdeboligbyggpå 5 et.ellermer

Hytter,sommerhusol. fritidsbygg
Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig
Våningshussombenyttessomfritidsbolig

Koie,seterhus
oglignende
171 Seterhus,sel,rorbuog lignende
Skogs-og utmarkskoie,gamme

Bygning
forbofellesskap
Garasje
oguthustilbolig

Bo-og servicesenter
152 Studenthjem/studentboliger181
159 Annenbygningfor bofellesskap*182

Garasje,uthus,annekstil bolig
Garasje,uthus,annekstil frilidsbolig

131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus193
136 Andresmåhusmed3- boligerellerflere199

Annenboligbygning
Boligbrakker
Annenboligbygning(sekundærboligreindrift)

ANNET
Dersombruksarealetikke omfatter bolig eller bruksarealettil bolig er mindre enn til annet, velges bygningstypekodet innen "Annet" (211-840) ut fra
hovedgruppensom samlet utgjørdet størstearealet.Vedvalg av bygningstypevelges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRI
OGLAGERGarasje
Industribygning
211
212
214
216
219

Fabrikkbygning439
Verkstedsbygning`.'
Bygningfor renseanlegg
Bygningfor vannforsyning441
Annenindusribygning*449

EnergiforsyningsbygningHOTELL
221 Kraftstasjon(> 15000 kVA)
223 Transformatorstasjon
(> 10000 kVA)511
229 Annenenergiforsyning*512

-

oghangarbygningM

431 Parkeringshus1
Annengarasje/-hangarbygning
*1

0
au

TT4-1Tdrisbygning
ån ,

PIFI»
Veg ogtrafikktIlsynsbygning
-

Trafikktilsynsbygning
*655
Annenveg-og biltilsynsbygning
•659

OGRESTAURANTKulturhus
Hotellbygning
Hotellbygning662
Motellbygning663
519 Annenhotellbygning*669

ldttshall
652 Ishall
2(»ømmehall
654 Tribuneog idrettsgarderobe
Helsestudio
Annenidrettsbygning*

661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
Samfunnshus,grendehus
Diskotek
Annetkulturhus*

Lagerbygning
231
232
233
239

Lagerhall
Kjøle-og fryselager521
Silobygning522
Annenlagerbygning*523

Fiskerioglandbruksbygning
-

241 Husfor dyr/landbruk,lager/silo679
243 Veksthus
244 Driftsbygningfiske/fangst/oppdrett531
245 Naust/redskapshus
for fiske532
248 Annenfiskeri- og fangstbygning533
249 Annenlandbruksbygning
*539

Bygning
forovernattingBygning
Hospits,pensjonat671
Vandrer-/feriehjem672
Appartement673
524 Camping/utleiehytte674
529 Annenbygningforovernatting*

torreligløseaktiviteter
Kirke,kapell
Bedehus,menighetshus
Krematorium/gravkapell/bårehus
Synagoge,moske
675 KIoster
Annenbygningfor relilgiøseaktiviteter•

Restaurantbygning
Restaurantbygning,
kafebygning
Sentralkjøkken,kantinebygning
Gatekjøkken,kioskbygning719
Annenrestaurantbygning
*

HELSE
Sykehus
Sykehus*

Sykehjern
KONTOR
OGFORRETNINGKULTUR
KontorbygningSkolebygning
311
312
313
319

Kontor-og administrasjonsbygning,
rådhus611
Bankbygning,posthus612
Mediabygning613
Annenkontorbygning*614

Forretningsbygning
321
322
323
329
330

Kjøpesenter,varehus619
Butikk/forretningsbygning
Bensinstasjon
Annenforretningsbygning
•621
Messe-og kongressbygning623

SAMFERDSEL
OGKOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning,
terminal
411
412
415
416
419

Ekspedisjonsbygning,
flyterminal,kontrolltårn
Jernbane-ogT-banestasjon641
Godsterminal642
Postlerminal643
Annenekspedisjon-ogterminalbygning*649

OGUNDERVISNING
Lekepark723
Barnehage729
Barneskole
Ungdomsskole
615 Kombinertbarne-ungdomsskole731
616 Videregåendeskole732
Annenskolebygning*739

Primærhelsebygning
Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
Helse-/sosialsenter,
helsestasjon
Annenprimærhelsebygning
*

Universitets
, høgskole
ogforskningsbygningFENGSEL,
BEREDSKAP
O.A.
Fengselsbygning
-

Universitet/høgskole
m/auditorium,lesesalmv.
Laboratoriebygning819
629 Annenuniversitets-,høgskoleog
forskningsbygning
*

Museums
ogbiblioteksbygning
-

Museum,kunstgalleri823
Bibliotek/mediatek824
Zoologisk-/botanisk
hage(bygning)825
Annenmuseums-/biblioteksbygning
•829

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

721 Sykehjem
722 Bo-og behandlingssenter
Rehabiliteringsinstitusjon,
kurbad
Annetsykehjem*

Fengselsbygning
*

Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,ambulansestasjon
Fyrstasjon,losstasjon
Stasjonfor radarovervåk.av fly-/skipstrafikk
Tilfluktsrom/bunker
Annenberedskapsbygning
*
830 Monument
840 Offentligtoalett

9 ellerbygningsom har nær tilknytningtiU
tjenerslikebygninger
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Vedlegg nr.

Nullstill

A-

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon

DIREKTORATET
FOR BYCCKVALITET

Vedleggtil Byggblankett 5174
Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pb1)innenfor angitte områder
Opplysningene

gjelder
Gnr,3

p

I

I Seksjonsnr.

I Festenr.

Bygningsnr.

I Bolignr.I

Ro,s/nr.

I Pops•VI

KoLidne

Bnr 73"

Eiendom/
byggested

Adr9rSe

6‘ ,7•APO

i ft-C.

5h6 '1'/I

<)ifi-rdf,7-

Forhåndskonferanie
Pbl § 21-1

Forhåndskonferanse

Dispensasjonssøknad

F

er avholdt og referat foreligger

Nei

Ja

og fravik fra TEK

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pbl Kap. 19

....kr3lan-

og bygningsloven

med forskrifterforskrifter

Vedlegg nr.

Kommunale vedtekter/
til pbln

Arealplaner

n

Vegloven

B—
Vedlegg nr.

Pbl § 31-2
Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende

Redegjørelse

byggverk (pbl § 31-2)

i eget vedlegg

B-

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

>.(1-Årealdel av kommuneplan

n

_
Belvriseffilanr,

Reguleringsplan

Navn på plan

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/regulefingsplan/beby

gelsesplan - beskriv

Planstatus
mv.

Velgaktuell

kolonne iht. beregningsregel
BYA

%-BYA
a. Grad av utnyttingiht.gjeldendeplan

%

Byggeområde/grunneiendom**

m2

Ev.areal som trekkesfra iht. beregn.regler

Tomtearealet

angitt i gjeldende plan*

%-BRA / %-TU
m2

BRA

U-grad
m2

%
m2

m2

-m2

-m2

+

Ev.areal som leggestil iht. beregn.regler
Beregnettomteareal (b - c) eller (b + d)

=m2

Arealbenevnelser

Areal eksisterendebebyggelse

I112

Areal som skal rives

-m2

Areal ny bebyggelse

+m2

Parkeringsarealpå terreng

+m2

Areal byggesak

=m2

Beregnetgrad av utnytting(jf.e. og k.)***

..
**

Blankett 5175 Bokmål

m2

m2

m2

m2

m2
-m2

+m2

+m2

+m2

+M2

+m2

+m2

+m2

=m2

=m2

=m2

m2

Antall bruksenheter bolig

Boliger

Antall bruksenheter annet

Annet

Vis ev. underlag for beregningen

m2

for byggkvalitet

01 01 2019

m2

%

-

m2

_m2
m2
m2

av målebrev, beskriv nærmere

av grad av utnytting i vedlegg

=m2

-m2

ske etler annen regel, beskriv nærmere

Dersom areal i rad b ikke er fremkommet

Utgitt av Direktoratet

m2

-m2

Antall etasjer

Redegjørelser

m2

_m2

beregning av utnyttingsgrad

BTA

-m2

-

m.Areal matrikkelen= k - I - j

BRA

m2

-m2

j. Parkeringsarealpå terreng

*Skal

BRA

-m2

%

I.Åpne arealersom inngåri k
Bygningsopplysninger
som føres i
Matrikkelen

BYA

BYA
m2

Grad av
utnytting

_m2

=m2

Beregnetmaks.byggearealiht. plan
(if.a. og e.)

m2

Boliger

_m2
m2

Annet

Boliger

m2

Annet

m2

I112
Vedlegg nr.
D—
Vedlegg nr.
D—
Vedlegg nr.
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Bygningsopplysninger
Næringsgruppekode

som føres i matrikkelen

Oppgi

kode for hvilken

som opptar

/9.
Næringsgrupper

næring

brukeren

størst del av arealet.

av bygningen

tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
«X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Unntak: Næringsgruppekode

- gyldige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske
BBergverksdrift og utvinning
CIndustri
DElektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsyning
EVannforsyning, avløps- og
renovasjonsvirksomhet
FBygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

P Undervisning
Q Helse- og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og
fritidsaktiviteter
S Annen fienesteyting
T Lønnet arbeid i private husholdninger
U Internasjonale organisasjoner og organer
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av fast eiendom
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Plassering av tiltaket

Er det høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/
Nei
Ja
transformator i, over eller i nærheten av tiltaket?
Hvis ja, må avklaring med berørte myndigheter/rettighetshaver være dokumentert
Kan vann og avløpssledningervære i konflikt med tiltaket?

Ja

I1

Mfl

T

Vedlegg nr.

Q—

Nei

Vedlegg nr.

Q—

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Krav til byggegrunn

(pbl § 28-1)

Skal byggverket plasseres i område med fare for:
Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Fl (liten konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

Flom

NeiJaHvis

(TEK17 § 7-2)

F3 (stor konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

S1 (liten konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

Skred

(TEK17 § 7-3)
Andre naturog miljøforhold

(pbl § 28-1)
Tilknytning

nl

Neir

Vedlegg nr.

F2 (middels konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

ja, angi
sikkerhetsklasse.

1JaHvis
ja, angi
sikkerhetsklasse.

F—

Vedlegg nr.

S2 (middels konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
F—
S3 (stor konsekvensog sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)
Vedlegg nr.

TiNeiin

1JaDersom

ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

F—

til veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet

_

x

.1-1 Ja[ViNei

)(
Tilknytning

Vannforsyning

pbl § 27-1

og åpen for alminnelig

Riksveg/fylkesveg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Kommunal veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Privat veg

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

r

n

Offentlig vannverk

E

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

n

4/€74 /t/s/..s71.
) 4£--- 71/ble , 7 41,
Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Ja

Nei

n

[n]Nei

[1-1 Ja

5<1 Privat vannverk
Besknv Om

.1/ /kn

/17/27/

5-4'

l

Vedlegg nr.
0

—

Ja

ITi Nei

[T1 Ja

N Nei

ri

i forhold til tomta

T1Offentlig avløpsanlegg

1-F1Privat
avløpsanleggSkal

det installeres vannklosett?
Foreligger utslippstillatelse?

Avløp

pbl § 27-2

IF-1 Nei

i Ja

i forhold til tomta

ni

Tilknytning

ferdsel:

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

r

Ja

[]

Nei

Ja

fl

Nei

Vedlegg nr.

Q—
Vedlegg nr.

Overvann

Takvann/overvannføres til:

AvløpssystemTerreng

Q—

Løtteinnretninger
Er det i bygningen lefteinnretninger
som omfattes av TEK?:

r

Ja—,•••

Blankett 5175 Bokmål

Nei

Søkes det om slik innretning

r- Ja!)<,

@ Utgitt av Direktoratet

for byggkvalitet

installert?:

Nei
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I Hvis ja, sett X
Heis
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Løfteplattform

Rulletrapp eller rullende fortau
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Byggesøknad for deg som

D,REKTORATET
FOR EIVGGKVALITET

ønsker å bygge eller rive
-

Du kan bruke dette skjernaet

ror sma byggeprosjektet.

r

Kryss av i Listen ,,nder•

Bygge frittliggende bygning - mindre enn 70 m'

Bygge tilbygg - mindre enn 50 m'

og hvor ingen skal bo eller overnarte.
Rive et tilbygg - mindre enn SO m'

Rive Frittligeencle bygning - mindre enn 70 m som
ikke er godkjent som bolig eller ul oyernalung.

Annet (kun etter avtale med kommunen):

Beskrivmed egneordhvadu skal.gjøre:

n

n

xo

Øya

i73

re7/('

Fylles ut til slutt: Trenger du dispensasjon eller andre tillatelser?
><" Ja, søknad er vedlagt

ullarelse/vedtak

er vedlagt

Nei,jeg trenger ikke

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden? Se våre «Åtte steg fra idé til ferdig søknad»
dibk no/atte-steg-til-soknad
For du starter utfyllingen

bør du ogsa bestille et situasionskart

Ved å sende inn denne byggesøknaden
forskrift

krr

kmn

og folge byggetIllatelsen

forplikter

fra kommunen.

over eiendommen

du deg til å følge plan- og bygningsloven,

':-21[12

byggteknisk

Det er ditt ansvar at reglene blir fulgt.

‘4E,:s4 for binkeu
y9(

din fra kommunen

'
FT4'_ kfti

irirn risterer

4

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

A. Hvitken eiendom skat du bygge elter rive på?

?

Adresse:

Gårdsnr

Postnr/sted: ~c7

laW2

Navn og kontaktinformasjon

Kommune:

38

Bruksnr

VPIviser pn

2?-,)—

Seksjonsnr

Festenr:

til deg som søker

?Veivisefel

s[eg

,

,

TeLefon

i',/,/C

i
r

Navn

: E-post:

Mobil

9,5Pj3 ce/

:

Adresse (hvis du bor et annet, sted enn der du skal bygge/e,':'

i't4Ø/7

/.‘

,

4A,2eo

s-,6eshavii

.

Hvilke kommunate planer gjelder for din eiendom?

st-.!,; I

Du kan bestitle disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens

nettside.

M OTTAT-T

Flere kryss kan være nødvendig.
Kommuneplan
Reguteringsplan

—>

Navn/nummer på plan.

Andre plan(er)—>

Navn/nummer på plan

Hvor stort kan du bygge?
Hva er beregningsmåten

?

for grad av utnytting

for eiendommen

VelviseWn

Se£

)

din?

Dette står i planen du oppga ovenfoL og bestemmer hvordan du skal regne nedenfor (Sett kryss

--

BYA- Bebygd areal i m'

BRA- Bruksareal i m'

T-BRA- Tillatt bruksareat i m'

%BYA- Bebygd areat i %

%BRA- Bruksareat i %

%TU - Tillatt utnytteLsesgrad i %

Areater og grad av utnytting

7

Oppgi arealet til alte bygninger på eiendommen
Bruk den beregningsmåten

VeNise!en 'Hver
qort kan en bygge"

din, og regn ut ny grad av utnytting.

du krysset av for over.

Tillatt grad av utnytting:
Tomtens nettoareat:

/0717

n12

Byggesøknad for deg som skal bygge ellør rive I © t.rtgitrav Duektotalef for byggkvatkei. Ve..rsjon1.0

Scle 2 3 ,'

Byggeseknad for deg som skal bygge eller rIve.

0

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering
Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering erJ:erp::

Husk vedlegg!

m'

Vis hvordan grad av utnytting
etter prosjektet ble regnet ut.

/.2

Ta [eks en utskrift fra 'Hvor
stort kan du bygge>.

Grad av utnytting ecter prosjekt:

E. Hva blir korteste avstand?

Veiviseren steg 3
Veiviseren sfeg

Bruk situasjonskartet

og mål opp korteste avstand fra bygningen tit:

Nabogrense:

Midten av vei:

Nærmeste bygning
m

på naboeiendom:

SkJiei:er9rL,1n2nfl7Ikke

'

KJr! dLI 5tryke over pUnk[r.

Kan byggeplanene dine være i konflikt med omgivelsene?

?Veiv;seren

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke- eller togspor?

Nei

Bygger/f.l¥er du i nærheten av en vann- og avløpsledning?

Nei

sleg 3

Ja
Husk vedlegg!
Svarer du ja på noen av disse,

'Ja

må du legge ved tillatelse
Bygger/~r

du i nærheten av høyspent kraftlinje?

Bygger/rruar du i nærheten av strandsonens4r..3g.?

Nei

Ja

Net

Ja

eller uttalelse fra eter.

Husk vedtegg!
Skal du bygge/nve i et flom-, ras- eller skredutsatt område?

Nei

Ja

Svarer du ja på noen av
disse, må du legge ved

Finnes det truede eller vernede arrer på eiendommen eller i nærheten?

Nei

Finnes del kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen

Nei

søknad om dispensasjon,
uttalelse og/eller vedtak.

MOTTATT
9 MARS
2019

eller i nærheten?

vil byggeprosjektet

Ja

føre til en ny/endret

avkjøring til eiendommen?

?

Veiv seren stof,, 3

Nei

LI

Ja, eiendommen får ny/endret avkjørsel til (sect kryss):
Riksvet eller fylkesvei
F Kommunal vei
Prtvat vei

Husk vedlegg som viser at du har avkjøringsWatelse fra Statens vegvesen
Husk vedlegg som viser at du har avkleiringstillateLse fra kommunen
Husk vedlegg som viser at du har veirett gjennom tinglyst erklæring

Byggesøknadfor deg som skat bygge elter rive jo Utgin av DireKerafet for byggkvalicer. Versjon 10 3
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Byggesøknad for deg som skal bygge elter rive.

H. Vedlegg

?

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden

yeiviseren steg å

din for de har mottatt alt relevant dokumentasjon

Hvilke tegninger og beregninger har du lagt ved?
1 Ptantegning for og etter
Snittegning før og etter

MOTTATT

Fasadetegninger av alle fasader før og etter
Situasjonskart hvor jeg har tegner inn det jeg skal bygge/rive,
og relevante aystander fra punkt E og F
Reregningsmåte for grad av utnytting
eks fra «Hvor stort kan du bygge»)

Hvis du har nabovarslet, legg ved:

Hvis du trenger dispensasjon eller andre tillatelser, legg ved:
(FeKs hvis du har svart ja p noen av spørsrnkene

Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg

under punkt F e(ter G)

Søknader om dispensasjon elter innvilget dispensasjon
(spesiriser feiret under)

X

Dokumentasjon pà at alle naboer er varslet,
p-e.d7L
4abOki'S
eks kvitteringer)
•

Uttatelserivedtak
.

Ispesifiser

fra annen myndighet

felter under)

Eventuelle merknader fra naboer
,

Dine kommentarer tit naboens merknader

Andre vedlegg:

o

v/.5j/./

r'i»Y)

1-7:7

t717/-7)

Totalt antall vedlegg:

I. Underskrift

, Dato:

Undersknft

Byggesøknad
fordegsomskalbyggeellerriveI © lAgitt

av Direktoratet hr by'ggkvalite[. Versjon 1.0.S

Side 4 3V 4

Skudeneshavn, den 15.3.19

Karmøy kommune
V/ Jon Martin Jakobsen

Hallo og takk for sist!
Vedlagt følger byggesøknad med div vedlegg.
Dette er utfylt etter beste evne av en ukyndig søker. Antar det er feil og mangler, men håper det
ikke er for mye, ei helle for alvorlig.

h. Bjarne Skådel
jarne.skadel@ haugnett.no
Tlf 95808181

