i ett trinn

om tillatelse

Søknad

(pbl) §20-3, jf. §20-1

etter plan- og bygningsloven

gjelder

Søknaden

Vilkårene for 3 ukers saksbehandlingI jf.§ 21-'7 annet ledd, OPPFYLLES.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Ringsaker

450

3

Hagatunvegen

Tiltakets

2, 2616 LISMARKA

art

Søknadstype

Tiltakstype

Næringsgruppekode

Anleggstype

Ettrinnssøknad

Nytt anlegg/konstruksjon

P Undervisning

andre

Tiltakshaver
Partstype

Navn

Telefon

e-postadresse

offentligmyndighet

Ringsakerkommune

48169651

knut.roar.molstad@ringsaker.kommune.no

Ansvarlig

søker

Navn

Organisasjonsnummer

Adresse

UBR AS

912104028

Strandsagvegen

Mobiltelefon

e-postadresse

91703175

Iinn@ubr-as.no

1, 2383 BRUMUNDDAL

Kontaktperson

Telefon

Linn-T. Jehansbakken

91703175

Varsling
Tiltaket er fritatt for nabovarsling
Følgebrev
UBR AS søker på vegne av Ringsaker kommune om tillatelse til tiltak pá eiendom gnr/bnr: 450/3, Hagatunvegen
i Lismarka barnehage.
2I 2616 Lismarka. Tiltaket gjelder installasjon av nytt ventilasjonsaggregat

Arbeidstilsynet
Tiltaket berører eksisterende
igangsetting av tiltaket.

Samtykke fra Arbeidstilsynet

eller fremtidig arbeidsplasser.

må foreligge før

Arealdisponering
Planstatus

mv.

Type plan

Navn pa' plan

Reguleringsplan

Reguleringsplan

for Lismarka

Reguleringsformàl

Offentlig bebyggelse
Beregningsregel

angitti

gjeldende

plan

Grad av utnytting

iht. gjeldende

plan

Ikke relevant

Annet

Krav til byggegrunn
Flom
Ikke relevant

Andre natur- og miljøforhold

(plan- og bygningsloven

§ 28-1)

Ikke relevant

Direktoratet

for byggkvalitet

ByggSøl:

183028867

Utskriftsticisdato:

14.10.2019
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Søknad

(pbl) §20-3, jf. §20-1

etter plan- og bygningsloven

Tilknytning

i ett trinn

om tillatelse

til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.

Vedlegg

Gruppe

Vedleggstype

Beskrivelse

Hvordan oversendes
vedlegget?

av vedlegget

Tegning ny plan

E

E1 - Skisse plan - rom for
rev A
ventilasjonsaggregat

Vedlagt søknaden

Tegning ny snitt

E

E2 - Skisse snitt- rom for
rev A
ventilasjonsaggregat

Vedlagt søknaden

Erklæring

og signering

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til à stille med nødvendig

Signatur

O

i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

kompetanse

__

Tiltakshaver

Ansvarlig søker
Dato

kap. 32 og at det kan medføre

Dato

" c1

` n Hk.

“W.

/CÅI' e."~‘ ‘.' “3‘i an“

Signatur

.

Mr

í, MQ

K

Gjentas med blokkbokstaver
Gjentas med blokkbokstaver

LNN

Direktoratet

KNUT ’Kom’i

"T. HJEfiAHSBAKLEM

for byggkvalitet

ByggSøl:

183028867

Utskriflstidsdato:

NoLsTflD

14.10.2019
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