Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3
Tiltak på eiendommen
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Eier/fester

Sørum

94

30

Elgtråkket 59, 2016 FROGNER

Bjørn Bjølverud

Det varsles herved om
Søknadstype

Tiltakstype

Næringsgruppekode

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m²

X Bolig

Bygningstypekode

Formål

112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet

bolig

Arealdisponering
Planstatus mv.
Gjeldende plan

Navn på plan

Reguleringsplan

Plan Nr. 111 Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Mohagen 1.

Nabovarselet gjelder
Utvidelse av terrasse sør-øst. Bygge tak og vegger over terrasse mot nord-vest og utvidelse av balkong 2 etg.
nord vest. Etablering av trapp fra terrasse til balkong. Etablering av bod nord-øst. Etablering av frittstående
basseng nedfelt i eksisterende terrasse, men ikke nedgravd. Bassenget blir ikke tilkoblet vann eller avløp. Fylling
av basseng fra slang, og tapping av vann med pumpe til offentlig avløpsanlegg. Avløpsanlegg allerede etablert
ved bygging av huset. Bassenget er en midlertidig installasjon (maks 2 år).

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel
Tiltakshaver
navn

Bjørn Bjølverud
Kontaktperson
navn

e-postadresse

Telefon

Mobiltelefon

Bjørn Bjølverud

bjorn.bjolverud@avinor.no

91632875

91632875

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.
Navn

Postadresse

e-postadresse

Bjørn Bjølverud

Elgtråkket 59, 2016 FROGNER

bjorn.bjolverud@avinor.no

Vedlegg
Vedleggstype

Gruppe

Tegning eksisterende fasade

Direktoratet for byggkvalitet

E

Beskrivelse av vedlegget

Eksisterende fasadetegninger
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Tegning eksisterende fasade

E

Eksisterende fasadetegninger

Tegning eksisterende fasade

E

Eksisterende fasadetegninger

Tegning eksisterende fasade

E

Eksisterende fasadetegninger

Tegning ny fasade

E

Tegninger med ny fasade

Tegning eksisterende plan

E

Tegning eksisterende plan. Eksisterende
situasjonskart

Tegning ny fasade

E

Tegninger med ny fasade

Tegning ny fasade

E

Tegninger med ny fasade

Situasjonskart

F

Situasjonskart tilbygg

Tegning ny fasade

E

Tegninger med ny fasade

Signering
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Tiltakshaver
Dato

.

Signatur

.

Gjentas med blokkbokstaver
.

Direktoratet for byggkvalitet
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