
From:                                 "Oddvar Reiten" <solhaugreiten@gmail.com>
Sent:                                  Tue, 29 Nov 2022 13:20:25 +0100
To:                                      "Postmottak Orkland" <postmottak@orkland.kommune.no>
Subject:                             Reetablering av bolig på Gnr15, Bnr 144 i Orkland Kommune
Attachments:                   A30-01 Snitt A og B (1).pdf, A20-01 Plan 1. Etasje (1).pdf, A20-02 Plan 2. Etasje 
(1).pdf, A40-01 Fasade Nord og Vest.pdf, A10-01 Situasjonsplan (2).pdf, A40-02 Fasade Sør og Øst (1).pdf

Hei, 

Vi skal pusse opp en av boligene som idag står på Gnr15, Bnr 144 i Orkland Kommune. Vei her 
kommer fra Nærøyveien. Vi finner ingen eldre tegninger her, men vi skal ta oppussing av hele 
huset slik at det blir beboelig. Vi legger ved planløsninger, situasjonskart og snitt til gjennomsyn. 
Vi er usikre på om dette krever godkjenning for gjennomføring men vi sender over slik at dere 
kan gi en uttalelse på dette. Vi beholder rammen til huset, som vil si at vi ikke gjør noe 
påbygging annet enn en terrasse på fremsiden.

Vi tar gjerne et møte eller forhåndskonferanseom det er ønskelig. 
  -- 
Med vennlig hilsen/ Best regards
Oddvar Reiten og Ola Rustli Solhaug
+ 47 41646713    * solhaugreiten@gmail.com

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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