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FLAGET AS
Att. Remy Eek Bjelde
Varlo 116
3300 HOKKSUND

 

Godkjent søknad om igangsettingstillatelse for deler av 
tiltaket, utvendig arbeider på fasade og riving og sanering 
innvendig, gbnr 77/160, Stasjonsgata 70, Hokksund

Saksutredning:
Bygningsseksjonen har mottatt søknad om igangsettingstillatelse for tiltak godkjent i sak 
476/15.

Søknaden om igangsettingstillatelse omfatter deler av tiltaket.
 
Ansvarlig søker: Tømrer Sigurd Flaget
Ansvarlig prosjekterende: Tømrer Sigurd Flaget –

A-Con AS
Øyvind Eliassen Landmåler

Ansvarlig utførende: Tømrer Sigurd Flaget –
A-Con AS
Øyvind Eliassen Landmåler

Vilkårene stilt i rammetillatelsen er ikke oppfylt og må innsendes ved søknad om neste 
igangsettingstillatelse.

Behandling av annen myndighet eller annet lovverk:
 Buskerud Fylkeskommune: Merknader mottatt 24.10.16

Vurdering:
De omsøkte foretakene tilfredsstiller kravene for ansvarsrett for sine respektive områder.

Melding om vedtak: 390/16

Vår dato.: 11.11.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler:
Vår referanse: 2015/7887-  
36166/2016

Caroline Nordset

http://www.ovre-eiker.kommune.no/
mailto:post@oeiker.no


 

 Planavdelingen:
Planavdelingen mener prosjektet fremstår helhetlig. De endringene som foreslåes er 
arkitekturmessig godt ivaretatt i forhold til den gamle byggeskikken. Videre har 
tiltakshaver lyttet til kommunens råd ved å åpne inngangen i front for å aktivisere et 
viktig byrom på bakkeplan.

1. Takstein. Takstein skal legges tilbake. Eventuelt skal det legges samme type som 
eksisterende.

2. Vinduer. Hjemmelshaver har bekreftet i møte med byggesak og planavdelingen at 
vinduer som blir satt inn er i tråd med Buskerud Fylkeskommune sin uttalelse.

3. Balkong og vinduer på tak. Planavdelingen viser til god dialog med arkitekten som har 
utarbeidet tegningene av bygningen og er positive til løsningen som er valgt med tanke 
på vinduer og balkong på tak. Kommunen mener at utnyttelsen av loftets areal har ført 
til at bygget i sin helhet kan tas i bruk på en god og tilfredsstillende måte. Videre 
fremstår prosjektet helhetlig. Kommunen velger derfor å gå i mot anbefalingene til 
Buskerud Fylkeskommune og godkjenne innsendte tegninger.

 Godkjente tegninger:
Godkjente fasadetegninger datert 24.02.15 med tegningsnummer A-301. 

Vedtak:
Ansvarsrett tildeles som omsøkt og tiltaket kan igangsettes.

1. Vilkårene i opprinnelig tillatelse gjelder fortsatt dersom de ikke spesifikt er gjort unntak for.

2. Der det ikke foreligger egen ansvarsrett for utstikking og plassering av tiltak, tildeles 
ansvarsrett til Øvre Eiker kommune for denne oppgaven. Oppmålingsavdelingen kontaktes 
for utstikking og kontroll av høyde før byggearbeidet starter.

3. Tiltaket skal ha ferdigattest etter gjennomføringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10 og 
forskrift om byggesak kap. 8.  Ansvarlig søker skal sørge for sluttkontroll og avsluttende 
gjennomgang av kontrolldokumentasjon når tiltaket er ferdig.

4. Skifte av ansvarshavende foretak/tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til 
kommunen både av den opprinnelige og nye tiltakshaver/foretak.  Det samme gjelder ved 
eierskifte.



 

Med vennlig hilsen

Caroline Nordset
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 3007 DRAMMEN


