
VEILEDNING VED SØKNAD/MELDING OM TILTAK PÅ PARSELL

I «Bestemmelser for Sogn Hagekoloni» er fremgangsmåte for å søke/melde tiltak på egen parsell
nøye beskrevet, samt alle byggereglene man skal overholde.

Det er i hovedsak to fremgangsmåter:

l: Søknad om rivning og bygging av ny hytte skal sendes som søknad til styret.

Søknaden skal inneholde:

Informasjon om søker, inkl. parsellnr og kontaktinformasjon.

Detaljert beskrivelse av hva det søkes om

Målsatt tomtekart med inntegnet bebyggelse og målsatt avstand til parsellgrenser og

byggelinje
Målsatte tegninger, plan, snitt og fasader

Beskrivelse av utvendig materialbruk, (type panel, taktekking, vinduer mm)

Liste over hvilke naboer som er varslet.

Fremdrifitsplan

Tiltaket kan ikke igangsettes før det er gitt tillatelse fira styret

Sogn hagekoloni har typegodkjente tegninger som kan legges til grunn når parsellleier planlegger
nybygg/tilbygg men det kan også søkes om å sette opp andre hyttetyper.
Tegninger av delløsninger som godkjennes kan senere benyttes av andre kolonister.

Fundamentering av hytta skal utføres slik at hytta oppnår optimal lufiting under bjelkelaget/gulvet.
Luftet ringmur eller pilarer nedgravd til fi-ostfritt anbefales, ved bruk av markisolasjon kan dybden
reduseres. Fundamenteringen er pr i dag ikke en del av takstberegningen.

2: Ved tiltak som riving og nybygg av bod, tilbygg, lysthus, lekestue, veranda, platting og annet

skal det sendes skriftlig melding til byggekomiteen før tiltaket igangsettes.

Meldingen skal inneholde:

Informasjon om melder, parsellnr og kontaktinfonnasjon

Detaljert beskrivelse av hva som skal gjøres
Målsatt tomtekart med inntegnet tiltak og målsatt avstand til parsellgrenser og byggelinje.
Målsatte tegninger av tiltak (evnt plan, snitt, fasade)
Beskrivelse av utvendig materialvalg
Fremdriftsplan

Tiltaket kan tidligst iverksettes 14 dager etter at meldingen er sendt medmindre byggekomiteen har
innsigelser.
Slike arbeider skal meldes inn til styret når de er ferdigstilt slik at det kan kontrolleres at
byggebestemmelsene er fulgt.

Det er den enkelte parsell-leier som er ansvarlig for at reglene er fulgt og som er ansvarlig for evnt

utbedringer hvis kontrollen avdekker feil eller mangler.

Se ellers øvrige regler i «Bestemmelser for Sogn hagekoloni»
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I juli skal det ikke finne sted noe bygge- eller vedlikeholdsarbeider. For perioden 21. juni til 30. juni
samt l. august til 19. august tillates noe bygge- og vedlikehaldsarbeid, men da begrenset til

ukedager mellom 08-16. Store bygge- og endringsarbeider som medfører mye og langvarig støy
skal kun foretas i perioden 20. august til 20. juni.

Ved planlegging av tiltak kan Byggekomiteen kontaktes ved behov for diskusjon av løsninger mm.
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BYGGESØKNAD SOGN HAGEKOLON!

Vedlegg l: Enkel planskisse ^\TV^\O^ EK^EhpK^
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Parsell 007 - 300 kvm

Terrasse 10 kvm

Hytte 28 kvm
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