Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Plan- og bygningsloven § 20-4 og SAK kap. 3

Søknaden gjelder
Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Hole

231

11

Åsaveien 40, 3531 KROKKLEIVA

Tiltakets art
Søknadstype

Tiltakstype

Søknad uten ansvarsrett

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg

Næringsgruppekode

Bygningstypekode

Formål

Y Annet som ikke er næring

669

annet

Beskrivelse av bruk

Bygging av fullskala vikingskip, lengde ca 20 meter, med overbygg som telt.
3-4 midlertidige bygg i grind-konstruksjon, pluss en container som kles inn med villmarks-panel.
Tiltakshaver
Partstype

Navn

Adresse

Telefon

organisasjon

Hardraade Vikingskipforening

Bålerudveien 78, 3531 KROKKLEIVA

90213342

e-postadresse

knut@hardraade.no
Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere
Følgebrev
På plenen på Sundvollstranda, mellom p-plassen og friluftsscenen, kal vi bygge et vikingskip med ca 20 meters
lengde og 5 meters bredde.
Byggetid kan bli opptil 3 år.
Vi vil reise 3-4 grinda-bygg til bruk for smed og andre håndverkere, samt et "gildehus" som oppholdsrom og
spiseplass.
Over beddingen, der skipet skal bygges, vil vi reise en stolpe-konstruksjon for et telt-tak.
Alle bygninger og konstruksjoner er midlertidige, og vil bli demontert og flyttet når skipet er sjøsatt.
Det ønskes oppsatt et skille mellom byggeplassen og publikumsarealet, som en skigard eller tilsvarende. Den blir
også midlertidig.
Det vil forekomme støy fra større maskiner på dagtid, og lyd fra håndholdte maskiner og håndarbeid på kvelder og
på lørdager.

Arealdisponering
Planstatus mv.
Type plan

Navn på plan

Reguleringsplan

Friområde Sundvollstranda

Reguleringsformål

Offentlig
Beregningsregel angitt i gjeldende plan

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

Annet

0,15
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Andre relevante krav

ingen
Tomtearealet
Byggeområde/grunneiendom
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler
= Beregnet tomteareal

26775,00 m²
6000,00 m²
20775,00 m²

Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse
- Areal som skal rives
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal
= Sum areal

20775,00 m²
2000,00 m²
0,00 m²
0,00 m²
0,00 m²
2000,00 m²

Grad av utnytting
Beregnet grad av utnytting

0,10

Plassering av tiltaket
Det er IKKE høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket.
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
Minste avstand til nabogrense 20,00 m
Minste avstand til annen bygning 65,00 m
Minste avstand til midten av vei 60,00 m

Bygningsopplysninger
m² BYA

m² BRA
Bolig

Annet

Antall bruksenheter
I alt

Bolig

Annet

Eksisterende bebyggelse
Ny bebyggelse

0
0,00

0

Av dette åpne arealer
Sum

I alt

0
0,00

0

0

0

Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til riksveg/fylkesveg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er
gitt.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger.
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Vedlegg
Vedleggstype

Gruppe

Beskrivelse av vedlegget

Hvordan oversendes
vedlegget?

Tegning eksisterende fasade

E

Omtrentlig utseende på midlertidige bygg
og konstruksjoner

Vedlagt søknaden

Situasjonskart

F

Lay-out for byggeplassen

Vedlagt søknaden

Situasjonskart

F

Søknad om plass for byggeplasskilt

Vedlagt søknaden

Annet

Q

Søknad til Statens vegvesen om tillatelse
til å reise et byggeplasskilt

Vedlagt søknaden

Annet

Q

Søknad til Statens vegvesen om tillatelse
til å reise et byggeplasskilt

Vedlagt søknaden

Erklæring og signering
Tiltakshaver forplikter seg til å la tiltaket bli gjennomført i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk
forskrift
Tiltakshaver
Dato

.

Signatur

.

Gjenta med blokkbokstaver
.
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