
From:                                 "Per Opøyen" <Per@vus-as.no>
Sent:                                  Wed, 29 Jun 2022 14:24:31 +0200
To:                                      "Elin Talke Strømsvik" <elin.stromsvik@orkland.kommune.no>
Subject:                             Emmavegen 35

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.

Hei Elin
Vi gikk gjennom alt dette i møtet vårt i juni 2016. Men la nå det ligge.
Hvis du ser på tegningene som lå til grunn for byggetillatelsen i 2014, så ser du at også Kvernvik / Herigstad søkte 
om garasje med takterasse. 1 av tegningssettene viser dette. Det tegningene i 2014 ikke viser er adkomst til 
takterassen. Mine tegninger er kanskje heller ikke helt klar, da adkomsten kun vises som en stiplet bro på 1.etg-
planet. Adkomsten er via altandør i 2. etasje over ‘broen’ og inn på terassen.
Bortsett fra noen små justeringer (bod i bakkant garasje, glassbyggestein og noe endret rekkverk i 2.etasjen) er det 
byggegodkjent garasje som er bygget.
Jeg tar helt og fullt ansvar for at anmodning om ferdigattest ble helt avglemt.

Det er ikke noe problem for meg å innhente ny erklæring fra nabo, men garasjen står der den er byggemeldt og 
funksjon med takterasse er også som byggemeldt.

Og adkomst er vis dør fra 2. etasje.

Om noe fremdeles er uklart, kan du godt ringe meg - 90871796

Mbh
Per Opøyen
Sendt fra min iPhone
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