
Søknad om tillatelse tiltiltak
etter plan- og bygningsloven $ 20-3, if. $ 20-1

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg tit
søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Rammetillatelse

Eft-tri nns søknadsbehandling

Oppfylles vilkårene for 3 ukers ,_ ._
saksbehandling, jf. s 21-7 a"nn"et ledd? E ," lTl r'r"i

Erklæring om ansvarsrett
for ansvarlig søker
Foreligger senrral godkjenning? E ru ITTI Nei

Nullstill

Berører tittaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasserZ If*;-l-fa llx lfrfei
Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggyelk oppført før 18s0, E ,u [Xl rrrei
jf. Kulturminneloven $ 25, andre ledd?

Hvis ja, skal ultalelse fra fylkeskommunen foreligge tør igangsetting av tiltaket.

DIREKORATN
foR aYc6waulET

Søknaden gielder

Eiendom/
byggested

Gnr.

86
I Bnr.

4t
I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. lBolignr. lKommune

Bærum
Adresse

Levreveien 3 I
Postnr.

1346
I Poststed

Gjettum

Planlagt
bruUformål

Beskriv Bygn
1l

.typekode 01. s.2)
IFritidsbolig Annet:

Tiltakets art
pbl $ 20-1

(flere kryss mulig)

Nye bygg og anlegg I rrrytt nygg .1 l-l Parkeringsplass .) l-l nnt"gg l-l v"s l-l vesenttig terrenginngrep

Endring av bygg
og anlegg

-_1 ritnysq, påbysq, underbygg *) Fasade

Konstruksjon [-l neparasion [--]ombygging l-l nntegg

Endring av bruk I Bruksendring l--.l Vesentlig endring av tidligere drift

Riving --l Hete byqs') l--l o"t"r av byss .) l--l Rntegg

Bygn.tekn. installasi.--) ---l Nyantess .) l-l Enoring I Reparaslon
Endnng av DruKs-
enhet i bolio

-l oppdeling l-l Sammenføyning

lnnhegning, skilt I lnnhegning mot veg l-l R"tt"r", skilt, innretning e.l
.)

er en del av et større tiltak

Vedlegg

Beskriwlse av v€dlegg Gruppe Nr. tra - til
lkke

relevant

Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175) A I I ft
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B I I TI
Nabovarsling (Kvittering lor nabovarseliOpplysninger gitt i
nahovarsel/nahomerknåder/kommentarer til nåbomerknader)

c 1-3 n
Situasjonsplan, avkiørselsplan bygning/eiendom D 1-l tt
Tegninger E I 6 ft
Redegjørelser/kart F n
Erklæring om ansvarsretVgjennomføringsplan G I 2 ft
Boligspesifikasjon i Matrikkelen H n
Uttalelselvedtak fra annen otfentlig myndighet I II
Andre vedlegg o TI
Erklæring og underskrilt

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om slraff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medlwe reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompelanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker tor tiltaket Tiltakshaver
Foretak

BOCKELIE BYGG AS
Org.nr Navn

Ionut Hategan
Adresse

Forneburingen I I
Adresse

Levreveien 3 I
Postnr. I Poststed
1360 Fornebu

Postnr. I Poststed
Gjettum1346

Kontaktperson I Telelon I Mobiltelefon
4t216595

Eventuelt organisasjonsnummer

E-post
post@bockeliebygg.no

E-post
ionutch I 980@hotmail.com

Dato I Underskrift

t7.06.2020
Dato

13.5 .,t o
I Underskrilt

@x )W
Gjentas med blokkbokstaver
ROLF BOCKELIE

Gjentas med brokkbokstavlr 
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