
SOLVANG KOLONIHAGER

Parsellnr. Navn   

Byggesøknaden ble godkjent Byggearbeidene skal være ferdig senest Byggearbeidene ferdigstilt og godkjent
(dato og hvilket organ som godkjente) (dato for godkjenning + ett år) (fyll ut når byggearbeidene er ferdig)

Søkers signatur    Dato

Byggetillatelse

Vi viser til din søknad om: Dispensasjon fra byggeforskriftene:

Eventuell tilleggsbeskrivelse / spesifisering / krav / dispensasjon (sett skrå strek over feltet dersom det er tomt)

Søknaden er godkjent av styret under forutsetning av at du bygger i overensstemmelse med søknaden. 

Du skal følge gjeldende byggetegninger og byggeforskrifter med mindre det er søkt om og gitt dispensasjon 
(skal angis i feltet over). Dersom arbeidet blir utført av håndverker er det du som er ansvarlig for at 
reglene følges. Du skal underrette byggekomiteen når arbeidet er ferdig og klart for godkjenning. Dersom 
byggearbeidene blir mer omfattende (f.eks. råte, andre skjulte skader) skal du melde fra til byggekomiteen 
umiddelbart; du kan ikke utvide prosjektet uten skriftlig godkjenning. 

Store og langvarige byggearbeider: Du må orientere byggekomiteen om framdrift underveis. Du skal varsle 
byggekomiteen når reisverket er satt opp, slik at dette kan kontrollmåles.

Skjemaet skal oppbevares av styret/byggekomiteen mens arbeidene pågår, og så arkiveres av styret.

Jeg forplikter meg til å fullføre byggeprosjektet, til å følge ovenstående vilkår og til å korrigere avvik straks de er 

påvist. Jeg samtykker i at disse forpliktelsene betraktes som en del av min leieavtale for parsellen.
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� Soverom
� Veranda
� Innglasset veranda
� Bod
� Kjeller
� Kjellernedgang
� Riving / bygge ny hytte
� Heving av hytta

� Det er ikke søkt om dispensasjon

� Søknad om dispensasjon er avslått

� Søknad om dispensasjon er innvilget. 
 Det er gitt dispensasjon fra hele     
 eller deler av følgende paragrafer  
 (bruk også tilleggsbeskrivelse):

� Skifte vinduer
� Skifte taktekke
� Pipe og ildsted
� Markiser
� Antenner
� Solcellepanel

� Drivhus
� Frittstående uteskap
� Treplatting
� Levegg
� Utepeis
� Pergola
� Flaggstang
� Terrengendringer


