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Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon -  Ett-trinns søknad -  
Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m² -  Hølondvegen 
910 gnr/bnr 24/10 
 
 
Vi viser til søknaden vi mottok 21.09.2022. 
 
Forslag til nytt tilbygg viser at tilbygget planlegges etablert over tidligere tegnet avløpsanlegg, slik at 
avløpsanlegget må flyttes. Minner samtidig om at tillatelse til byggingen av avløpsanlegget går ut 
07.11.2022 og at det ikke foreligger ferdigattest på dette.  
 
Kommunen ber om at tiltakshaver revurderer utforming og vindusplassering på tiltaket. Vinduer 
mot syd-øst har et veldig moderne uttrykk, sammenlignet med eksisterende bygning. Hvis det 
allerede nå er planlagt med en endring av eksisterende del, så ønsker vi tegninger av dette for å 
kunne få et helhetsbilde av tiltaket. 
 
Dere må sende inn disse dokumentene/opplysningene før vi kan behandle søknaden: 
 

- Redegjørelse for plassering av avløpsanlegget og oppdatert situasjonsplan for 
avløpsanlegget. 

- Redegjørelse av vindu valg og plassering. 
- Oppdatere erklæring om ansvarsrett for Jule maskin & skogsdrift AS, mangelfullt utfylt. 

Mangler avkrysning for «erklæring og underskrift». 
 
 
 
 
Saksbehandlingstid 
Saken vil bli behandlet innen den frist som følger av plan- og bygningsloven § 21-7. Hovedregelen om 
saksbehandlingstid er 12 uker, men enkelte søknadstyper har frist på 3 uker. Tiden det tar fra vi sender 
dette brevet, til søknaden er komplett, kommer i tillegg.  
 
Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding innen 6 måneder, avslutter vi saken uten behandling og 
fakturerer etter medgått tid.  
 
 
 
 



Har dere spørsmål? 
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Oppgi saksnummer: EB 2022/146/6. 
 
 
 
Med hilsen 
Plan og miljø 

 

 
Ole Johan Aune 
Saksbehandler 
 
Direkte innvalg:  

ole.johan.aune@skaun.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Kopi til: 
Heidi Lien Nyheimsvegen 10 7058 JAKOBSLI 

 
 
 
 


