
Vedlegg 2 til tillatelsen

ORIENTERING OM VEDTAK OG VILKAR

Rammetillatelsen avklarer tiltakets nunmer og viser hvilke vilkir som skal legges til grunn
for den videre prosjekteringen, jf. Forskrift om saksbehandling og kontroll $ 15.

All kontakt mellom kommunen og tiltakshaver skal skje gjennom ansvarlig ssker.

Det er en betingelse at de forhold ved tiltaket som ikke fremgir av ssknadenfalger
bygningslovgivningen i den utstrekning dispensasjon ikke er uttrykkelig sokt om og gitt.

Varighet og ryldighet for ovrig
Er arbeidet ikke satt i gang senest 3 6r etter at tillatelsen er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 ir, jf. plan- og bygningslovens
$ e6.

Tillatelsen med sine vilkir og eventuelle dispensasjoner danner et samlet hele, og
forutsetter at tiltaket gjennomfores i sin helhet slik det er godkjent. F.eks. vil gitte
dispensasjoner i utgangspunktet falle bort ved endrede planer. Godkjent dokumentasjon
skal folges. Annen dokumentasjon tjener som underlag for avgjorelsen. Dersom det er gitt
avkjoringstillatelse gfelder denne for det konkrete tiltak og den angitte bruk.

ovrige instanser og myndigheter
Tillatelsen gjelder kun i forhold under plan- og bygningsloven med vedtekt med mindre
annet er spesielt angrtt i begrunnelsen. Annet lowerk folges opp av andre myndigheter.
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NYTTIGE OPPLYSNINGER FOR DEN SOM SKAL BYGGE
Sist oppdatert oktober 2006

Behandlende etat
Byggesoknader behandles av tjenestested Byggesak. Saker innenfor Fornebuomridet behandles av

denestested Plan- og byggesak Fornebu.

Graving/fylling
Far gravrng eller fulling pibegynnes mi disse etatene varsles for pivisning av kabler og ledninger:
Hafslund Nett, Canal Digital, Telenor og Berum kommune, Vann og avlop, Plan.
Tiltakshaver er ansvarlig for skader pi slike ledninger og kabler og mi sorge for nodvendig
beskyttelse. Graving i offentlig veiomride mi ikke pflbegynnes for tjenestested Vei og trafikk har gitt
tillatelse. Husk at arbeid som medforer graving i offentlig vei krever tiltaksklasse 2 for de aktuelle
ansvarsomridene.

Vann og avlop, tilknytningsavgifter
Ror og sanitaranlegget mi ikfte pibegynnes for soknad om sanitarabonnement er sendt inn til VA,
drift og er god$ent. Tillatelse til 6 legge ledning over annen nnnns grunn mi ssker selv innhente.
Ansvarlig ssker mi i samrid med tiltakshaver anmelde den gunstigste fremfsring av ledningene.
Tilknytnings- og arsgebyr for vann og kloakk betales etter de til enhver tid gjeldende satser. Merk at
tilknyningsgebyr ogsd gjelder for tilbygg/utvidelse av boligarealet og forfaller til betaling senest ved
igangsetting av byggearbeidene. Brerum kommunes forskrifter for vann- og avlopsgebyrer og prisliste
kan f6s ved henvendelse til tjenestested Vann og avlop, drift.

Renovasjon
Det mi avsettes plass for ett soppelstativ pr. husstand, eventuelt stsrre enhet hvis det er flere
leiligheter. Avstand til kjorbar vei skal ikl<e overstige 10 m.

Strsmleveranse
Gjeldende "standard vilkir for tilknytning" av 01.01.00 fts ved henvendelse til Hafslund Nett AS
Kundesenteret, eller p[ www.hafslund.no. Fra nermte vilkir presiseres:
Netteier (Hafslund Nett AS) avgSar stikkledningens frernforing, plassering, art og dimensjon. Netteier
har rett til 6 legge lavspent luftledning eller jordkabel over anleggseiers/brukers grunn frem til andre
brukere og skal ha uhindret adgang til eiendommen for vedlikehold av nettet.
Grunneier/fester plikter 6 underrette netteier i god tid pi forhind ved ethvert terrengarbeid, felling av
trrer eller andre arbeider som kan skade eller ha betydning for netteiers fordelingsanlegg. Grunnerverv
tilhoyspenningsnett og nettstasjoner skjer etter egen kontrakt eller ved ekspropriasjon. Ved
tilknytning av storre anlegg har netteier rett til i kreve avstitt rom for nettstasjon. Slikt rom skal p6
forhind vere godkjent av netteier. Netteier yter refusjon etter fastsatte satser. Elektriske installasjoner
mi ikke pibegynnes for anmeldelse fra autorisert installator er god$ent av Hafslund Nett AS. Av
sikkerhetsgrunner skal det legges jordelektrode under gunnmur. Informasjon om hvordan dette skal
utfsres fir du ved henvendelse til Hafslund Nett AS.

Fjernvarme
Brerum 1-emvarme har konsesjon for f ernvarme i omridene Sandvika, Lysaker og Fornebu.
Bygrunger innenfor disse omridene gis generelt pilegg om fiernvarmetilknyning.

Kabel-TV
Tilknytning skjer ved henvendelse til Canal Digital. Fn gar oppmerksom pi at det er satt krav til
autorisasjon for arbeider knyttet til kabel-tv nett.

Andre sreranmeldelser
lnstallasjon av oljeSrt varmeanlegg og tilknyttet tank skal anmeldes til brannvesenet.
Peis/ildsted som del av nytt bygg skal vrere godkjent av Berum kommune, Byggesak fsr arbeidene
begynner. Ny peis eller nytt ildsted i eksisterende bygg er i utgangspunktet fritatt for ssknad eller



melding, men m6 kontrolleres av kvalifisert kontrollsr nir det er ferdig (Feiervesenet, Brannvesenet
eller annet godkjent foretak).

Husbrannslange
Brannvesenet Asker og Brerum anbefaler alle husstander 6 ha husbrannslange.

Nyttige adresser:
Byggesak (Kommunegirden,3. etg.)
1304 Sandvika
TIf: 67504463167504321 Telefax: 67504315167504341

Vann og avlop, Drift (Kommunegirden, 2.a9.)
1304 Sandvika
Tlf:67504372 Telefax: 67504241
Valttelefon for akutte hendelser pi vann- og avlopsnettel (24r):67506060 / 95106060

Vei og trafikk (Kommunegirden, 2. etg.)
1304 Sandvika
Tlf:67504372 Telefax: 67504241

HafslundNett AS
0247 OSLO
T1f.22435000 Telefax: 22435169 Internett: www.hafslund.no

BerumFjernvarme
Brynsveien 2, 1338 Sandvika
Tlf. 67804960192697091(vakt) Telefax: 67804979 Internett: www.barum-fiernvarme.no

Asker og Berum Brannvesen
Gl. Ringeriksvei 42, 1 357 Bekkestua
TIf:66764200 Telefax: 66764201 Internett: www.abbv.no

Statens vegvesen, Region ost
Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer
Tlf, 81522000 Telefax: 23054001 Internett:www.yesyeteq.nq
Besoksadresse: Statens vegvesen Distrikt Stor-Oslo, Ostensjoveien 34, Oslo

Canal Digital Kabel TV AS
Postboks 167, Sentrum 3701 Skien
Tlf: 06090 Telefax: 81532030 Intemett:www.canaldieital.no

Gravemelding og pivisningsdeneste
Brerum kommune VA, Hafslund Nett AS, Canal Digital Kabel TV AS, Telenor og Brerum {ernvarme
GeomatikkAS, Postboks 103 Okern,0509 Oslo
Tlf: 09146 Telefax: 80080146 intemett: www.qeomatikk.no
Arbeid nrer luftledning og melding om kabelskade (feilmelding): 81530400

Bygningssjefen



ORIENTERING OM KLAGERETT.

Klagerett
Kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven kan paklages til fflkesmannen av part eller
andre med rettslig klageinteresse, jfr. forvaltningsloven kap VI.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom frem til
vedkommende part, dvs. ble lagt i Deres postkasse, postboks eller ble overlevert pi annen
mite. Om De pi dette tidspunkt var bortreist eller av andre grunner forhindret fra i gjore Dem
kjent med meldingen/vedtaket, endres ikke utgangspunktet for fristberegningen, men
unntaksvis kan det gr grunnlag for oppreisning for oversittelse av klagefristen, jfr. ful $ 31.

Klagen fremsettes skriftlig. Muntlig klage kan fremsettes ved at erklreringen settes opp
skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan. Sikalt forelopig klage (klage uten begrunnelse)
m6 avsendes innen klagefristen, og en begrunnelse/begrunnet klage m6 ettersendes uten
ugrunnet opphold/for klagen tas til behandling.

Postlegging av klagebrevet innen fristens utlop regnes som tilstrekkelig for at klagen anses
fremsatt i tide.

Klagen stiles til klageorganet (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og fremsendes gjennom
Brerum kommune, Byggesak, 1304 Sandvika.

Klagen skal vrere undertegnet av klageren eller hans fullmektig, angi det vedtak som det
klages over og den/de endringer som onskes. Det vil vrere en fordel om betegnelsen "klage"
og arkivsaklD fremkommer konkret i brevet. De grunner som klagen ststter seg til bsr nevnes
og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

I srerlige tilfelle kan klagefristen forlenges, og beslutning om dette skal vere gtrort far
klagefristen p6 3 uker er utlopt.

Klager som er for sent frernsatt og hvor det heller ikke kan gis oppreisning for oversittelse av
klagefristen fifr. fi'I. $ 31), vil bli awist slik at klagen ikke tas under behandling, jfr.
forvaltningsloven $ 33 og $ 2.

Utsatt iverksettelse av vedtaket
Selv om klagerett foreligger kan vedtaket gjennomfsres straks. Dersom gjennomforing av
vedtaket vil kunne medfsre ugjenopprettelig skade pi omgivelsene, kan det begjrres at
iverksettingen av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort, jfr.
forvaltningsloven $ 42. Kommunens beslutning om 6 gi eller avsl6 en slik begirring om utsatt
iverksettelse er ikke et enkeltvedtak som kan paklages.

I daglig sprikbruk benyttes ofte ogsi betegnelsen "oppsettende virkning". Dette betyr
nayaktigdet samme.

Rett til i se sakens dokumenter og til A fi veiledning
Med visse begrensninger har De rett til 6 se dokumentene i saken" De kan gjore dem kjent
med sakens dokumenter pi Brrum kommunes internettsider, wlvw.baerum.kommune.no;



innsyn/postlister (sok pfl arkivsaklD som st6r i vedtaket). Dokumentene kan ogs6 ses ved
henvendelse til Plan- og bygningstjenesten og her vil De ogs6 kunne fi veiledning om
saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for Deres rettigheter og plikter
innen bygningsmyndighetenes saksomride.

Sakskostnader
Nir et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige
kostnader som har vrert nsdvendige for 6 fb endret vedtaket, med mindre endringen skyldes
partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre
srerlige forhold taler mot det (fr. forvaltringsloven $ 36 forste ledd). Bestemmelsen har frist
for fremsettelse av kravet og angir adressat for kravet m.v.

Klage over vedtak etter vegloven.
Kommunens vedtak etter vegloven (byggegrense, avkjorsel) behandles som internklage etter
reglene i kommuneloven og avgjores av klageutvalg utg6tt fra formannskapet. Slike klager
stiles til Formannskapet men sendes til Byggesak.



Kopi m/giroblankett ettersendes:
SH Bygg AS
Oksenoyveien14
1366 LYSAKER
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