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Yussef Hussaini 
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Deres ref. Vår ref./saksnr. Saksbehandler Dato 
   BYGG-22/01084-3 Leif Morten Plassen 

   
30.11.2022 

 
 

Foreløpig tilbakemelding på søknad om tilbygg til enebolig - Gnr./Bnr. 55/55, 
Nøttetrevegen 24 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 55 / 55 / 0 / 0  
 

TILTAKSHAVER: Yussef Hussaini 
 

Søknad mottatt: 22.11.2022 
 
For at kommunen kan behandle en søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2 må 
søknaden inneholde nødvendige opplysninger. 
 
Vi kan dessverre ikke se at mottatt søknad inneholder de opplysningene som er nødvendige for at 
kommunen kan gi tillatelse til tiltaket, jf. pbl § 21-2 

Mangler ved søknaden  

Byggesakskontoret vurderer at søknaden er mangelfull.  Byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 lister opp 
hvilke opplysninger som er relevante for en søknad.  
 
Situasjonskart er ikke påført målsatte avstander fra tiltak til eiendomsgrenser 
Nabovarsel - Gjenpart av nabovarsel samt kvittering for nabovarsel foreligger ikke 
Arealdisponering - Beregning av grad av utnytting er ikke utført 
 
Ved gjennomgang av matrikkelopplysninger kan vi ikke se at det er opplyst riktig bebygd- og bruksareal 
for eksisterende bebyggelse. 
Av historiske saker, sak 17/7162, samt matrikkel foreligger det følgende arealopplysninger: 

- Garasje med størrelse:    38 m² BYA og 35 m² BRA 
- Enebolig med størrelse: 154 m² BYA og 221 m² BRA 
- Sum bebygd areal:  192 m² BYA 

Ovennevnte bebygd areal, i tillegg til nytt tiltak som omfatter tilbygg – soverom og veranda, som 
grunnlag for beregning av grad av utnytting / tomteutnyttelsen. 
I tillegg  bes bruksareal for tilbygg – soverom opplyst, plan kjeller og hovedetasje. 
 
Før saken kan tas opp til videre behandling må følgende bringes i orden/sendes inn: 

• Revidert situasjonskart med påførte målsatte avstander til eiendomsgrense. 
• Gjenpart av nabovarsel samt kvittering for nabovarsel. 
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• Revidert søknad - Arealdisponering - Beregning av grad av utnytting  
• Tiltakets bruksareal for plan kjeller og hovedetasje. 

 
Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir lagt i bero inntil ovennevnte forhold er bragt i orden. 
Vedtak i saken vil normalt bli fattet innenfor de frister som fremgår av pbl § 21-7. 
 
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr. BYGG-22/01084-3 
 
 
Med hilsen 
 
Leif Morten Plassen 
Saksbehandler 
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