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Silvia Jørgensen
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Bekreftelse på mottatt søknad - Ber om supplerende
dokumentasjon Gnr 56 Bnr 43 - Bråtebuktveien 31 - Tilbygg
Det vises til søknad om oppføring av tilbygg og dukkehus, datert 09.06.2017, mottatt
her 26.06.2017.
Søknaden er ikke komplett – hva mangler?
Søknaden er gjennomgått av saksbehandler. Hva som kreves for at en søknad skal
være komplett, står i vedlagte «sjekkliste for byggesak».
Søknaden mangler dette:
1.
2.
3.
4.

Punkt 3.1 i sjekkliste.
Punkt 4.4 i sjekkliste.
Punkt 4.5 i sjekkliste.
Punkt 4.6 i sjekkliste. Det skal vises både nytt og gammelt på plantegning,
snitt og fasadene, gjerne skravert det som er gammelt.
5. Punkt 4.7 i sjekkliste.
6. Punkt 5 i sjekkliste: hjemmelshaver av 56/1 er ikke nabovarslet.
Andre generelle kommentarer:
- Er det søkt og gitt tillatelse til legging av stikkledninger til vann og avløp, samt
påkobling?
- Er kjelleren godkjent eller inngå den i søknaden?
Søknaden kan ikke behandles før dette er mottatt.
Hva skjer videre?
Du må sende etterspurt dokumentasjon til bygningsavdelingen. Dette kan sendes på
e-post: post@vestby.kommune.no. Husk å merke dokumentasjonen med
saksnummer.
Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusgata 1
www.vestby.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 98 01 00
+47 64980101

Org.nr.
Bankgiro

943 485 437
1613.07.00342
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Saksbehandler vil gjennomgå innsendt dokumentasjon og eventuelt be om flere
opplysninger hvis det er nødvendig for å kunne ferdigbehandle søknaden.
Søknaden vil bli sendt til berørte myndigheter når den er komplett.
Hvis dokumentasjonen ikke er mottatt innen tre måneder, vil søknaden regnes som
trukket, og saken vil bli lukket i vårt saksbehandlingssystem.
Hvor lang tid tar det?
Din søknad skal i utgangspunktet behandles innen 12 uker, fra komplett søknad er
mottatt, jf. plan- og bygningsloven § 21-7.
Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos berørte myndigheter.
Hvor kan jeg finne mer informasjon?
-

www.vestby.kommune.no
www.dibk.no (direktoratet for byggkvalitet)
www.follokom.no

Dersom du ikke finner svaret her, kan du ringe bygningsavdelingens vakttelefon på
telefon 64 98 01 00, som er åpen hverdager klokken 11:30-15:00.

Med hilsen

Silvia Jørgensen
Avdelingsarkitekt
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Sjekkliste byggesak - uten ansvarsrett
Kopi:
Jansen Arkitekter AS
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Vår ref.: 17/02483-4

Jan Jansen

Dronningens gate 30
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Mottaker:
Gunnar Rusten
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Camilla Colletts Vei 0258 OSLO
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