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Stian Bergum Åbø
Randsfjordvegen 995
2864 FALL

FORESPØRSEL OM INFORMASJON PÅ BYGNINGER - BGNR. 67/231
Kommunen jobber for tiden med et forbedringsprosjekt for registrering av bygg i
eiendomsregisteret. Bygninger som ikke er registrert, men burde vært det.
Det er viktig både for kommunen, og dere som eiere at bygninger på eiendommen er korrekt
registrert.
På deres eiendom med Gbnr. 67/231, adresse Lienvegen 2 ser vi av flyfoto at det står en
bygning som ikke er registrert. Det framkommer at bygningen er oppført en gang mellom
1972-2005.
Registreringen gjelder bygningen som er avmerket med en ring rundt.

For å få registrert bygningen trenger vi informasjon om hva bygningen benyttes til.
Vi trenger da følgende opplysninger:
-

Bruksområde (garasje, uthus, vedbod, skåle, anneks for beboelse, annet)
Bebygd areal: Grunnflate. (Lengde x bredde utvendig vegg)
Bruksareal: (Lengde x bredde innvendig)
Antall etasjer
Ca byggeår.
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Hvis bygninger er benyttet til beboelse/overnatting trenger vi da informasjon om brannsikring.
Er det montert varslere og forefinnes brannslokningsmidler i annekset? Er varslere seriekoblet
med varslere i boligen?
Basert på informasjonen vi får inn fra dere vil kommunene vurdere videre oppfølging, eller
om vi bare kan registrere bygningen i eiendomsregisteret slik at det blir korrekt registrert. Vi
sender uansett ut en bekreftelse på hva som gjøres videre. Hvis dere mener at det bør
foreligge en byggesak eller dere har dokumentasjon på at det er gitt tillatelse til oppføringen
av bygget ønsker vi også dette tilsendt. Hvis dere har noen bilder av bygningen kan de gjerne
legges ved.
Opplysningene sendes til epost@sondre-land.kommune.no. Oppgi sak nr. 20/657 som
referanse. Vi ber om at informasjon sendes oss så fort som mulig.

Med vennlig hilsen
Søndre Land kommune
Hege Iren Larsen, Byggesaksbehandler Arealforvaltning
Tlf: +4761126488
Hovsbakken 1, 2860 HOV
E-post: HegeIren.Larsen@sondre-land.kommune.no
Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift
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