
Søknad om tillatelse til tiltak MOTTATT I

tetter plan- og bygningsloven § 20-3 , jf. § 20-1. Opplysninger gitt i -søknad eller ved legg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen 1JUL 2022
D Rammetillatelse

Orkland kommune[Z] Ett-trinns søknadsbehandling I
-

Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbe handling, jf. § X L- »21-7 anne t ledd?
Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis

[J u X -Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker
ja, skal samtykke innhentes f ra Arbeidstilsynet før igangsett ing av

tiltaket. Byggblankett 5177 med ved legg.

Foreligger sentral god kjenning? L L- Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. kulturminnelovens

[ X -Tiltaksklasse for ansvarlig søker  § 25, andre ledd? Hvis ja, skal uttalelse f ra fylkeskommunen
foreligge før igangsetting av tiltaket.

Sø knaden
Gnr./Bnr./Fnr Seksjons nr. Bygningsnr. Bo lignr Kommune

Eiendom/ 10/369 Orkland
bygges ted Adresse

Roasveien 54
Planlagt X e  Fritidsbo lig [ e on» [J I Bygning .kod e
bruk/formal 01.s. 2)

Nye bygg og anleg g [J a r s » D Parkeringsplass •) [l s » [J D Vesent lige terrenginngrep
Ti/takets art

[X]noroa. ob os.undervoo ) I Jpbl. $ 20-1.
Endring av bygg og anlegg

(flere kryss
D Konstruksjon D Reparasjon D o mbygging [J o »

er mulig) Endring av bruk Iii] Bruksendring D Vesentlig endring av tidligere drift

Riving  Hele bygg ") [l o»er ov n os ) [J r»»
Bygn.tekn . instal lasj.") [l one» » 5J e r e» D Reparasjon

Endring av brukse nhet I bo lig D o ppdeling D Sammenføyning

Innhegning, skilt D Innheg ning mot veg D Reklame, skilt, innretning e .l.

[] we

") Byggblanke tt 5175 fylles ut og ved legge s (ved legg gruppe A). •• Gjelder kun når installasjone n ikke er en de l av et større tiltak.

Be skrivelø av ved legg Gruppe Nr. fra - til
ikke

relevant

Opplysninger om ytre ramme r og bygning sspesifika sjon for tiltaket (Byggblankett 5175) A 1-1  
Dispe nsa sjonssøknad (be grunnelse/vedtak) (pbl. kap . 19) B 1-1  
Nabovarsling (Kvittering for nabovarse VOpplysninger gitt i nabovarseVnabomerknader/komrnentarer til nabomerknader) C 1-4  
Situasjon spl an , avkjorse lsplan bygning/ eiendom D IZ]
Teg ninger E 1--4  
Redegjørelser/kart F 9
Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan G 1-2  
Boligspe sifika sjon i Matrikkelen H 1-1  
Uttalelse/vedtak fra an nen offentlig myndighet I 9
Andre vedlegg Q 1-1  
Erklæring ogunderskrift
Ansvarligsokerbekrefter atheletiltaketbelegges med  ansvar, ogdekker kravene ihenhold av plan- ogbygningsloven. En er kjent medreglene omstraffog
sanksjoner ipbl kap. 32 0g al det kan medføre reaksjoner dersomdelgis uriktige opplysninger.Foretaket forplikter segtilastille med  nedvendig kompetanse i
tiltaket, jf. SAK10 kap.10 og 11.

Ansvarlig søker IOrg .nr Tiltakshaver

Stig Rune Gionne s Stig Rune Gjonne s
Adresse Adresse / fakturaa dresse

Roasveien 54 esveien54 Ra y e.- S4
Kontaktperson I Telefon I Mobil (dagtid) Eventuelt org .nr -
Stig Rune Gjønnes 46965086
E-po st E-po st I  Mobil (dagtid)

srg@tft.no srg@tft.no 46965086
Dato INavn med blokkbokstaver Dato I Navn med blokkbokstaver

30.06 .22 STIG RUNE GJØNNES 0.06 .22 STIG RUNE GJØNNES
Unde rskrift Underskrift
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Blankett 5174 @ Utgitt av Fram Ingeniørkontor AS etter avt ale med Direktoratet for byggkvalitet  24 .06.2022
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