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[ja g Nei
Hvis ja, skal samtykke innhentes fra
Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, J N  .
jf. Kulturrninneloven §  25. andre ledd? E’ a E e'

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsetting av tiltaket.

 I:
Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven  §  20-1

D  Rammetillatelse
Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylle vilkårene for 3  ukers
saksbeh;-odling, jf. §  21-7 annet ledd?  D Ja El Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
Cl Ja U Nei

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?

Foreligger sentral godkjenning?

Hvis nei, vedlegg byggblankett  5159.

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretüng

eller endring av rnatrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

S knaden elder I I I — I  ' ' T ,
Gnr. -/ Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune , ' ,

Elendornl ‘o 1 I 0'ut’J*{q
byggested Adresse D  4  -7 PQ tnr. _ _  Poststed 1

f)  1 NM  I O4 O  ‘fzglb g O
Pll ‘Bk’ B.kod'..2
,,,‘,',',",:,‘,",,,,5, Bolig E‘ Fritidsbolig D  Garasje E] Annet: es “v ygn type e of s  )

NV’ W99 °9 'WWF  C, NY" W99 'l U P8Tk9"'n95Pl3-55 'l  D  /W999 U V39  El  Vesentlig terrenginngrep

Endring av bygg El Tilbygg, påbygg, underbygg ') E  Fasade

og .mugg Konstruksjon E’ Reparasjon __; Ombygging El Anlegg

Tmakets an Efldflflfl IV bfllk [:] Bruksendring l:l Vesentlig endring av tidligere drift

Pb' §  20'‘ Rivins U Hele bygg -) E] Deler av bygg *) E] Anlegg
(flere kryss mulig) _ _

BYIH-ffikfl- lfififluflsl- l Nyanlegg ') El Endnng El Reparasjon

 ' D  Oppdeling 'I Sammenføyning

'““h09l'lifl9. ‘km D  lnnhegnlng mot veg C] Reklame, skilt, innretning e.l.

gm kkenh°,II°nh:'.i2)9 av M  Grunneiendom ') [j Anleggseiendom  ')  E’ Festegrunn over 10 år ') Arealoverføring ')

') Byggblankett 5175  fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen “') Unntatt fra krav om ansvarsrett.
ved . (Vedlegg íruppe A) -7 ikke er en del  av  e  større jiltak. Behandles etter matrikkelloven.

' (1/~} Mn 1/ Joy gi), 'hp I 1  Registrert eier underskrive. ifeltet for tiltakshaver.
W  “fv ' V  "' :7

Vedlegg i i V
Beskrivelse av vedlegg Gmppe Nr fra -  lil mtlâm

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) Å - D

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B - D
Nabovarsling (gjenpart/nabomerknaderlkommentarer til nabomerknader) c ' D

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D - D

Tegninger E - l:l

Redegjønelser/kart F - D

Sknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan G - El

Boligspesifikasjon i Matrikkelen H - D

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet i l - D

Rekvisisjon av oppmàlingsforretning J - D

Andre  vedlegg 0 - D

Erklæring og underskrift
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 pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker for tiltaket filtakshaver

Foretak q  MJ Org.nr. Navn
/ML 019/J/4,2; fo). 414/  L

Adresse L7 - AdresselQ.OO”’U q
figs: __ l Poslslgd O  véadcu Postnr. I Poststed
.zäw W
Kontaktperson 'Telefon I  Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer

E-post E-post l Telefon (dagtid)

Dato l Underskrift , l Dato l Underskrift

Q: W 1* ,- UD-Act‘: laga/if' 7” W9  I  érctéb V”
Gjentas med blokkbokstaver  A  ‘I Gjentas med blokkbokstaver

fqløta//yg QL/17L)/1
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í  Avbryt  I  l  Lagre  J  [Lagreog lukLl

ti] standard
norge  Byggblankett  5174

[Z] Nei

Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblanketl 5177 med vedlegg.

I:
Søknad om tillatelse til tiltak
etter  plan- og bygningsloven  §  20-1

E] Rammetillatelse
E Ett-trinns søknadsbehandling
O 'lkà fsa‘L‘;'§2'iZn';.m§?1‘?§°£i¥';T.'§e1 ledd? [l e [l re
Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker

l:] Ja C] Nei

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser?

aJa

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra

Berører tiltaket byggverk oppført før  1850, El Ja
jf. Kulturrninneloven  §  25. andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før
igangsetting av tiltaket.

j] Ne:

Foreligger sentral godkjenning?

Hvis nei, vedlegg byggblankett  5159.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden elder
Eiendom] Gnr.  5  lBnr.  3  l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lBolignr. l Kommune (ft/A a  dæ

byggested Ad‘?u  C?/7 5 (1 Pesinryáéjl Postsled Lpfr/7 or [[4

::,'.“I;g‘"n§l IE Bolig E] Ffifid  I: Garasje E] Annet:1Beskfiv Bygmypekode w' s' 2)

NW W99 °9 “MQ  D  Nytt W99 ') ü  Parkeringsplass ')  D  Anlegg  D  Veg  D  Vesentlig terrenginngrep
Endring av bygg El Tilbygg, påbygg, underbygg ') r  Fasade

og "M99 Konstruksjon E’ Reparasjon :  Ombygging C] Anlegg

Tmakegs an Efidfinfl IV bfllk E] Bruksendnng g Vesentlig endring av tidligere drift

pb' 520'‘ Rivlna E] Hele bygg 'j E} Deler av bygg 'j E] Anlegg

mm kryss mung) Byan-hkm inst-Ihsl-") D  Nyanlegg -) 1:] Endring [:] Reparasjon

 bruks' __ Oppdeling i Sammenføyning

'““h09''“"9- 5”" lnnhegning mot veg Reklame, skilt, innretning e.I.

-% .v LE] Gmnneiendom ') E] Anleggseiendom ‘) El Festegrunn over  10  år ') Arealovertøring ')

') Byggblankett 5175 fylles ut og ") _Gjelder kun når installasjonen "") Unntatt fra krav om ansvarsrett.
vedlegges. (Vedlegg gruppe A) lk e er en av t stø trltak. Behandles etter matnkkelloven.

:Ifj/Jc) [M A { ’f‘  _ Registrert eier underskriver i feltet for tiltakshaver.

vedlegg V
Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra -  lil naftflm

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett  5175) Å - E]

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap.  19) 3 ' Q

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknaderlkommentarer til nabomerknader) C " D

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D - D

Tegninger E — E]

Redegjørelser/kart F - l:]

Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan G - D

Boligspesifikasjon i Matrikkelen H - E]

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet I - El

Rekvisisjon av oppmàlingsforretning J - T

Andre vedlegg - :1

Erklæring og underskrift

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 sanksjoneri pbl kap.  32  og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver

Foretak ‘ ‘ Or  .  r. NavnC->¢£rp4r(rrw}T F. °&:;g375.,.-5‘
Adresse ,1,/'_//.) S -  _  ‘)7 ' Adressei a  pa; e n JL 0  '1
Postnr7J‘; S‘ Poststed dirt/AMA

Kontaktperson1[$.a/fit ”må 'Telefon

Postnr. l Poststed

'gcgiäefl tgnl./5. Eventuelt organisasjonsnummer

E-post (_/‘L1,’? {jfi/4‘, n  ( 3  Q h  risk/n ML _Cr”, E-posl 'Telefon (dagtid)

Dato_ lbndersknn Dato I  Underskrifl

'9 "/5 ‘/7 /5/‘éznru l¢ZMr/464
Gjentas med blokkbokslaver _ , Gjentas med blokkbokslaver

81/7/8/W: 71/7'75“/I/E5
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Bjarne Flasnes
Skjørlandsvegen 41
7863 OVERHALLA
Tlf 99240115

Overhalla Kommune
Teknisk

Skogmo 22.05.2019

Søker om fradeling tomt til boligformål.

Det står nå en fritidsbolig på arealet som ønskes fradelt.
Overhallsvegen  2034

Tidligere var deler av det som nå er fritidsbolig, et
driftsbygg i  betong med murstein  i  vegger, som ble bygd i
slutten av  50  tallet.

Leietakeren som har jobbet i Posten/Bring i Trondheim siden
1980. Har av helsemessige årsaker blitt uføretrygdet.
Ønsker å flytte til Overhalla og bruke fritidsboligen som
bolig.
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