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103/377 - POLARVAKT EIENDOM AS, FAUSKE - ILEGGING AV OVER-
TREDELSES GEBYR FOR UTLEIE AV KONTORER I RÅDHUSGT.6 TIL HYBLER
UTEN FØRST Å SØKE OM BRUKSENDRING.

Vedlegg: Kommunens brev av 21.09.10.
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr av 04.01.1.

Uttalelse fra Polarvakt Eiendom AS i brev av 06.01. L til forhåndsvarslet.
Adm. vedtak om bruksendring av 07.02.11 sak nr. 26/1 1.

Sammendrag:

Utleie av 4 kontorer i 2. etasje i Rådhusgata 6 til hybler har pågått i over ca 3 år uten at det først
har vært søkt om bruksendring. Polarvakt Eiendom AS oppsøkte i begynnelsen av september
kommunens byggesakskontor i anledning etableringen. Her ble det opplyst at det i følge plan- og
bygningsloven var krav om bruksendring før utleie. Det ble videre veiledet om
søknadsprosessen.

Søknad om bruksendring ble mottatt 17.09.10. Bruksendring av omsøkte areal ml birom til
hybler ble gitt på delegasjon 07.02.11 sak nr. 26/11.

Ilegging av overtredelsesgebyr:
I følge plan- og bygningslovens (PBL) § 32-8 jf. byggesaksforskriftene av 26. mars 2010 nr. 488
§ 16-1 kan kommunen ilegge foretak overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for
forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i PBL §§ 20-1 og 20-2. For angjeldende
tilfelle har det vært leid ut hybler i flere år uten først å søke om bruksendring og godkjenning av
arealet til formålet. Overtredelsesgebyr er i tråd med byggesaksforskriftens § 16-1 satt til maks
kr. 10.000,-. Overtredelsesgebyr tilfaller kommunen.

I tråd med PBL ble det den 04.01.11 sendt forhåndsvarsel til Polarvakt Eiendom AS at
administrasjonen ved behandling av saken vile foreslå for PLUT at det ble ilagt et
overtredelsesgebyr på kr. 10 000. Frist for å komme med uttalelse 3 uker.

Polarvakt Eiendom AS skriver i brev av 06.01.11:

"Polarvakt Eiendom AS krever å bli likebehandlet som alle andre har blitt i liknende
saker. Dvs. at hvis praksis har vært å gi bøter i denne størrelsesorden, ja da aksepterer

jeg ett overtredelsesgebyr i denne størrelsesorden. Hvis det derimot ikke er praksis for



slike gebyr så vil dette være ett særtilfelle, og jeg kan ikke se at det skulle foreligge noen
grunnlag for dette."

Saksbehandlers vurdering:

Dette er ikke et spesielt tilfelle. Kommunen har tidligere utstedt gebyr for ulovlig etablering av
tiltak. Videre sansjoner for ulovlig reklame/logo i sentrum etc. Beløpets størrelse har variert.

Vedrørende størrelsen på gebyret vises til siste revidering av PBL av 26. mars 2010 nr.488 hvor
det i § 16-1 under begrepet overtredelsesgebyr er listet opp helt konkete overtredelser i forhold
til §§ 20-1 og 20-2 med angitt maks gebyrstørrelser. Angjeldende overtredelse er satt til maks kr
10000.

Beløpets størrelse er vurdert opp mot alvorlighetsgraden ved overtredelsen. Her er det etablert
hybelutleie uten godkjennelse av kommunen spesielt hva angår brannsikkerhet, rømningsforhold
etc.

INNSTILLING:

Polarvakt Eiendom AS ilegges overtredelsesgebyr med følgende begrunnelse:

"Da det på eiendommen i Rådhusgata 6 har vært leid ut hybler uten først å søke om
bruksendring ilegges Polarvakt Eiendom AS overtredelsesgebyr på kr 10 000,-. Beløpet
skal innbetales til Fauske kommune. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningslovens §
32-8 jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488 § 16-1 b.

Ragnar Pettersen
Rådmann



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Polarvakt Eiendom AS
Rådhusgata 6

8200 FAUSKE

Saksbehandler: Oddbjørn Wårheim - Telefon: 75600771 - Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: 10/8245/0WA Dato: 2/.09.20/0

SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL A V 2. ETASJE TIL 4 HYBLER I
RÅDHUSGATA 6, FAUSKE, GNR.I03 BNR. 377

Viser til Deres byggesøknad mottatt 17.09.20 L O.

I følge plan- og bygningslovens § 2 L -7 skal søknad som er fullstendig behandles/ avgjøres av
kommunen så snar som mulig og senest innen 12 uker.
På grunn av stor saksmengde ved kontoret, vil søknaden ikke bli behandlet for i siste del av okt. 2010.

Byggetilatelse for bygget ble gitt i L 972 og oppført 72/73. Bygget inneholder lager i underetasjen,
forretning/kontorer i l. etasje, kontorer i 2. etasje og lite rom for varig opphold på kvisten.
Byggeforskrifter av 1969 var gjeldende for bygget ved godkjennelsen.

Søknad om bruksendring av kontorer i 2. etasje til hybler kan forespeiles ut fra følgende begrunnelse:
. Tiltaket er ikke i strid med reguleringsplanen som hjemler at forretningsbygg etc. i sentrum

kan ha innslag av leiligheter i 2. etasje evt. i 3. etasje.
. Etasjeskillet mellom l. og 2. etasje er i betong og tilfredstiler dermed teknisk forskrifts krav

til brann og lydskile. Skilet mot kvistarealet er EI 30. (TidL. B 30 skile)
. Det er atskilt trapperom mellom etasjene med ytervegg i betong og øvrige vegger i EI 30.

. Nødutgang fra hybler i 2. etasje gjennom vinduer direkte til terreng er under 5 meter.
Håndslokkingsutstyr er montert. I tilegg er det branntau med sæle og heisbrems.

. Bygget har brannalarmanlegg direkte tilkoblet vaktsentral som varsler Salten Brann. Vi har
merket oss at Deres vaktselskap i tilegg skal inspisere utleiearealet 3 ganger hver natt.

Det forutsettes at dører som ikke er brannmerket fra trapperommet til etasjene blir skiftet så fort det er
praktisk mulig,jvf. brannteknisk beskrivelse av 16.09.10 vedlagt søknaden.

Selv om plan/utvikling kan forespeile at bruksendring som omsøkt vil bli gitt, vil vi bemerke at det er
kritikkverdig at det ikke ble innhentet bruksendring før arealet ble utleid til hybler.

Med hilsen .' .

&tiu lgai~.sC£i-
Gudrun Hagalinsdottr

Enhetsleder plan/utvikling

Kopi ti:

Edgar Storli Erikstadveien 2 8200 FAUSKE

Postadresse: Postboks 938201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 2 i
E-post: postmottakØjfauske.kommune.no

Telefon Faks
75 60 06 00 75 6007 63

Bankgiro: 45550700348/89510700415

Org. nr: 972 418 021



~ FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

Polarakt Eiendom AS

Rådhusgata 6

8200 FAUSKE

Saksbehandler: Oddbjørn Wårheim - Telefon: 75 60 07 71 - Telefaks: 75600763

Deres ref.: Vår ref.: ///48/0WA Dato: 04.0/.2011

(

FORHÅNDSVARSEL OM OVERTREDELSESGEBYR TIL POLARVAKT
EIENDOM AS FOR UTLEIE AV HYBLER I RÅDHUSGATA 6 UTEN FØRST Å
SØKE OM BRUKSENDRING AV AREALET.

Vi viser til vårt brev datert 21.09.10 og senere til brev av 28.12.10.

Søknad om brusendring vil i nær fremtid bli behandlet av plan- og utviklingsutvalget.

Administrasjonen vil samtidig foreslå at det fattes slikt vedtak:

"Da det på eiendommen i Rådhusgata 6 har vært leid ut hybler uten først å søke
om brusendring ilegges Polarakt Eiendom AS overtredelsesgebyr på
kr L 0.000,-. Beløpet skal innbetales til Fauske kommune. Hjemmel for vedtaket er
plan- og bygningslovens § 32-8 jf. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriftene)
av 26. mars 2010 nr. 488 § 16-1 b.

Før vedtak treffes skal De ha anedning til å uttale Dem. Frist for å komme med uttalelse
er 3 uker."

Med hilsen

t:;C1/W~() ~2¿¿;0SC~
Gudru Hagalinsd6ttir
Enhetsleder planutvikling

Postadresse: Postboks 93 8201 FAUSKE
Besøksadresse: Torggata 21

E-post: postmottØjfauske.kommune.no

Telefon Faks Bankgiro: 45550700348/89510700415
75 60 06 00 75 60 07 63

Org. nr: 972418021
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Fauske kommune

Plan/utvikling

8200 Fauske Fauske 06.01.2011

Deres ref: 11/48/0WA

Uttalelse vedr. forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr til Polarvakt Eiendom

AS for utleie av hybler i Rådhudgata 6 uten først å søke om bruksendring av

arealet.

Vedr. deres forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr ønsker jeg herved å påklage, og gjør dette under

følgende begrunnelse.

Polarvakt Eiendom AS krever å bli likebehandlet som alle andre har blitt i lignende saker. Dvs. at hvis

praksis har vært å gi bøter i denne størrelsesorden, ja da aksepterer jeg ett overtredelsesgebyr i
denne størrelsesorden. Hvis det derimot ikke er praksis for slike gebyr så vil dette være ett

særtilfelle, og jeg kan ikke se at det skulle foreligge noen grunnlag for det.

Jeg er av den overbevisning av at vi nå får ett gebyr på grunnlag av den offentligheten denne saken

har fått, og kan ikke være forenlig om likebehandling av overtredeises saker. Det er blitt gjort kjent

for meg at det har opp gjennom årene har vært mange lignende tilfeller uten at det er blitt gitt gebyr.

Jeg kan heller ikke se at det er gjort noen vedtak i Planutvalget eller i andre politiske utvalg som på

generelt grunnlag skulle tilse at rutinene nå skulle innskjerpes, og at gebyrer skal utferdiges for

overtredelser aven slik karakter.

At den ene av eierne er sentral politiker i Fauske kommune skal ikke føre til at vi får noen

spesialbehandling, alt annet ville vært helt galt, men det må gjelde i både positiv som negativ

forstand.

Med bakgrunn av ovenfor nevnte begrunnelse påklager jeg dette, og hvis kommunen mener at dette

er alminnelig praksis ber jeg meg forelagt hvilken saker som tidligere har fått slike straffereaksjoner.

Jeg er også overrasket over at slike dokumenter ikke er unntatt offentligheten, og at de ligger åpen i

kommunens post journal, er også dette i henhold til alminnelig praksis?

(j' Med ~sen.
(J1U/"' .
Jorun JW bsen .

Dag!. der



Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488

Ikrafttredelsesdato 1. juli 2010 1 1. juli 2011

Kapittel 16. Overtredelsesgebyr

§ 16-1 Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes større'lse 1
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for fgrsettlige eller ,:aktsomme
overtredelser som nevnt i bokstav a til g. Privatpersoner kan ilegges overtredelsesgebyr innti
halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i
bokstav a til g.

a) den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2
uten at det foreligger nødvendig tilatelse, ilegges gebyr:

1. inntil kr. 10000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med
krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

2. inntil kr. 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller
med hjemmel i plan- og bygningsloven

3. inntil kr. 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

b) den som bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tilatelse til
bruksendring, ferdigattest eller midlertidig brukstilatelse etter plan- og bygningsloven,
eller er i strid med vilkårene i slike tilatelser, ilegges gebyr:

Q) inntil kr. 10 000 der tiltaket for øvrig i det 
vesentlge er i overensstemmelse med

krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

2. inntil kr. 50000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med
øvrige krav gitt i eller med hjemmel i plan~ og bygningsloven, eller bruen kan
føre til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet

3. inntil kr. 200 000 der bruken har ført til, eller ved stor mulighet for at den kunne
ført til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet.

c) den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og
bygningsloven § § 20-1 til 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan-
og bygningsloven, ilegges gebyr:

1. inntil kr. 10 000 ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for
plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygnìngsloven § 1-8

2. iiltil kr. 50 000 ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, plan og regler for
plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8
som ikke er mindre

3. inntil kr. 200 000 der overtredelsen har ført til, eller ved fare for at den kan føre
til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet, samt ved
vesentlige avvik fraplan, plankav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8.

d) den som forestår søknad, prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som
nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, uten at arbeidet blir utført av påkrevet godkjent
ansvarlige foretak, ilegges gebyr: .

1. inntil kr. 10 000 der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent foretak

2. inntil kr. 50 000 der tiltak eller deler av tiltak utføres uten godkjent foretak, og

prosjektering mangler eller det er feil i prosjekteringen eller utførelsen.

e) den som ikke utfører uavhengig kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser gitt i eller
med hjemmel i plan- og bygningsloven og gitte tilatelser, ilegges gebyr:

1. inntil kr. 10 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som kunne
med føre at feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket

1 Trer i kraft 1 juli 2010.

- 41 -



Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan-og bygningsloven) av 27 juni 2008 nr. 71

AjourfØrt med endringer senest ved lov 8 mai 2009 nr. 27, delvis trådt i kraft 1 juli 2009

~

§ 32-8. Overtredelsesgebyr1
Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt:

a) prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne
lóv når dette kan føre eller har ført til personskade, 

vesentlig materiell skade eller skade

for miljøet

b) utfører, lar utføre, bruer eller lar brue tiltak uten at det foreligger nødvendig tilatelse

etter denne lov, eller er i strid med vilkårene i slik tilatelse

c) ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold
av denne lov, og gitte tilatelser '

~ bruer eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger
nødvendig tilatelse etter denne lov, eller bruen er i strid med bestemmelser gitt i eller i

. medhold av denne lov, vedtak eller plan

e) prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter § 20-1 uten at arbeidet
blir forestått av ansvarlige som er godkjent etter § 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter § 21 ~
4 tredje ledd

f) gir uriktige eller viledende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene

g) tross skriftig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 19-3

h) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller pliken etter § 31-3 første ledd første punk til å
holde byggverk og installasjoner i stand

i) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 31-5 om å fjerne bygning eller rester 

av bygning

eller innetning, eller om å rydde tomta

j) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller pliken etter § 28-2 til å treffe sikringstiltak

k) ikke etterkommer skriftig pålegg etter § 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe
ulempe fra bygningstekniske installasjoner

l) ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan-: og bygningsloven,
når kommunen først skriftlig har gjort ham kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre
hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt. frist, og denne frist er oversittet.

Overtedelsesgebyr kan også ilegges ved overtredelse av forskriftsbestemmelser gitt i medhold av
loven, når det i förskriften er fastsatt 

at overtredelse av' den aktuelle bestemmelse kan medføre

overtredelsesgebyr.

Den ansvarlige skalvarsles særskilt før overtedelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å uttale seg
innen en frist som ikke skal være kortere enn 3.uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig.

Overtredelsesgebyr ilegges den ansvarlige av plan~ og bygningsmyndighetene. Overtedelses-
gebyret tilfaller komnunen. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble 

truffet, med mindre

annet er fastsatt i vedtaket.

Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på
vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket Dette gjelder selv 

om det ikke kan

anvendes overtedelsesgebyr mot noen 
enkeltperson. .

Departementet gir förskrifter med nærmere regler om gjennomføring av denne bestemmelsen,
herunder utmåling, renter og registrering av ilagt overtredelsesgebyr. Det skal fastsettes et
maksimumsbeløp forovertredelsesgebyret.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

1 Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. Denne delen av loven er ikke satt i kraft.

¡¡,
~
i
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FAUSKE KOMMUNE

ADMINISTRATIVT VEDTAK

Sak nr.: 026/11
I 

JoumalpostID: L 111341 I
Arkiv sakID: L 0/2057 I Saksbehandler:

I Delegert plan- og utviklingsutvalg

Oddbjørn Wårheim

I Dato: 07.02.2011,

m.~wrr
103/377 - POLARV AKT EIENDOM AS, FAUSKE - BRUKSENDRING AV KONTOR-
AREAL M/ BIROM TIL 4 HYBLER 12. ETASJE I RÅDHUSGATA 6, FAUSKE.

Saksutredning:

Søknaden er mottatt 17.09.10. Nabovarsel er utstedt 14.09.10. Ingen merknader er mottatt.

Utleie av 4 kontorer i 2. etasje i bygget til hybler har pågått i over ca 3 år uten at det har vært
søkt om bruksendring. I byggesøknad mottatt 17.09.10 søker tiltakshaver v/ ing. Edgar Storli om
bruksendring for del av 2. etasje, 4 kontorer med fellesrom BRA 83 m2 til hybelavdeling i
bygget. Det er vedlagt brannteknisk vurdering av bygget hvor det går fram at det ikke er noe til
hinder for at omsøkte areal kan benyttes til hybler.

Bygget ble oppført i 1972/73 og inneholder lager i underetasjen, forretning/kontorer i l. etasje,
kontorer i 2. etasje og lite rom for varig opphold på kvisten (3. etasje) Byggeforskrifter av 1969
var gjeldende for bygget ved godkjennelsen.
I reguleringsplanen for Fauske sentrum er det hjemmel for at forretningsbygg/kontorer kan ha
innslag av leiligheter i 2. evt. 3. etasje.

Byggets utførelse:
Byggets bæresystem til og med l. etasje er utført i plasstøpt betong. Skillet mellom l. og 2.
etasje er også i betong og tilfredstiler dermed byggeforskriftenes krav til brann og lydskile.
Skilet mellom kvistarealet er EI 30. (tidL. B 30 skile). Håndslukkingsutstyr er etablert.
Det er atskilt trapperom fra 1. til kvistarealet. Yttervegger i betong og øvrige vegger i EI 30.
Dører fra trapperom inn til arealene i hver etasje har ingen merking av brannkvalitet. Derfor skal
disse skiftes ut og erstattes med EI 30 dører.

Brannsikring:
Nødutgang fra hybler i 2. etasje gjennom vinduer til terreng. Høydeforskjellen er under 5 meter
og er således i tråd med teknisk forskrift. Hver etasje har håndslukkingsutstyr. I tilegg er det
branntau med sælebrems. Hele bygget har brannalarmanlegg som er direkte tilkoblet vaktsentral
som varsler Salten Brann. Eieren har eget vaktselskap og utfører i tilegg inspeksjon av
utleiearealet 3 ganger hver natt. Kommunen har ingen innvendinger tilomsøkte bruksendring.



i
\f C§üJ

VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 d meddeles tilatelse til bruksendring av del
av kontorlokalet i 2. etasje i Rådhusgata 6 til 4 hybler med tilhørende birom som omsøkt.

Dører fra trapperom inn til bruksenhet i hver etasje må utskiftes og erstattes med EI 30
dører.

Brannsikring i henhold til brannteknisk vurdering utført av ing. E. Storli godkjennes.

Søknad om ansvarsrett godkjennes.

(pcu £:4akerlf\CS~)
Paul E. Aakerli
Plansjef.
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Gnr. Jf) 3 f Bnr..?1 I Festenr. l 5eksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune ::.. J' /' ;._Eiendom! .)~ or , ~~~

byggested Adress~ò/I'U S "!P, lø I: Po~ QO I Poststed T~k¿:

~:~~~rtmål I Bolig n Frili;bOli9 n Garasje n Annet: I Beskri .-~ ble/" .
Nye bygg og anlegg L Nyltbygg ') Parkeringsplass ')" Anlegg n Veg r Vesenllg terrenginngre~- ~

TIlbygg, påbygg, unrbygg ')~

..... '.'

Bygn.typode Of. s. 2) "'; 'i'

Endring av bygg
og anlegg

Fasade- ,.
-nAnlegg

Tiltakets art

pbl § 20-1

(flere krss mulig)

Konstruksjon Reparasjon Ombygging-: -A Bruksendring Vesenllg endring av tidligere drift- - -
Rivng Hele bygg 'l Deler av bygg *) Anlegg
Bygn.tekn.lnstallasj.,,)r- Nyanlegg'l - Endring - Reparasjon
I i:naring av brUKS- - -enhet I balla Oppdeling Sammenføning
Innheiinlng, skilt - Innhegning mot veg r- Reklame, skUt, innretning e.l.

Opprettnglendrl'!l! av .., ~ r=~ r=.'
matrikkelenhet "', Grunneiendom ') Anleggseiendom i I Festegrunn ovr 10 år i i Arealovenøring
.) Byggblankett 5175 fyl/es ul og ,.) Gjelder kun når InstallasJonen ...) Unnlatt fra krav om ansvarsretl.
vedlegges. (Vedlegg Sfuppe A) Ikke er en del av et større tiltak. Behandles etler matrIkkel/oven.

Registrert eler underskriver i feltet for tilakshaver.

Endring av brul(

Vedlegg
.' :.. ',.. ',' ... :

. '.' . .

Gruppe Nr.fra-liI Ikke
relevant

A - -
e - -
C - -
D - -
E - -
F - -
G - .-
H

r--
I - .-
J - ~
Q - ~

Beskrivelse av'vedlegg

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygnlngsspesifkasjon(Byggblankelt5175)

Dispensasjonssøknad (begrunnelselvdtak) (pbl ka. 19)

NabovarslIng (gjenparVnabomerknader!kommentarer ur nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygningleiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknad om ansvarsretVgjennomføringsplan

BoligspesIfkasjon i Matrikklen

Ultalelse/vedtak fra annen offntlg myndighet

Rekvisisjon av oppmålJngstorretnlng

Andre vedlegg

Erklærlrigpgûnderskrift. . ... ...c:. ......".. .,:. ..... . '. . = .
Ansvarlig søker bekrefter at hele tilake! belegges med ansvar, og dekker kravene I henhold ti plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene Om straff og sankSjoner i pbl kap. 32 og al del kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker for tlliaket Tiltakshaver
Foretak IS~14;¡;r~ Navn"'-i~J4ß(/I1T Çlt~Od¡t 1%
Adresse Adresse/". . g ~ _ .

r¡qhH//f¡(_ r (_
Poli I Postsed .. A . -ILl ,d; .. l- S. te CI
EvenlUell organisasjonsnummer

I PoststedPostnr.

.~

Kontaktperson
L

E-posl Æ~..~ ~L: ~/'.~
/r.?'o~/ ~ Ç// ~I%ß'.ZJ. k~

Gjentas med blokkbokstl)er _ /) .

¿7~/ ß/. /JI(7ß54.
I§ Standard Norge. Byggblankett 5174 01.juni 2010

I Telefon i Mobiletefon
llDb. 9D~51909

) . ..r (diigtid)

l#h, lilo iunde~¿ 7~~6~
ejenlas med blokkbokstaver l'

E.pOSI
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