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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune
Hole

Gnr.
231

Bnr.
11

Adresse
Åsaveien 40, 3531 KROKKLEIVA

Eier/fester
Hole kommune

Det varsles herved om

Søknadstype
Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Tiltakstype
Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg

Næringsgruppekode
Y Annet som ikke er næring

Bygningstypekode
669 Annet kulturhus *

Formål
annet

Beskrivelse av bruk
Bygging av fullskala vikingskip, lengde ca 20 meter, med overbygg som telt.
3-4 midlertidige bygg i grind-konstruksjon, pluss en container som kles inn med villmarks-panel.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan
Reguleringsplan

Navn på plan
Friområde Sundvollstranda

Nabovarselet gjelder

På plenen på Sundvollstranda, mellom p-plassen og friluftsscenen, kal vi bygge et vikingskip med ca 20 meters
lengde og 5 meters bredde.
Byggetid kan bli opptil 3 år.
Vi vil reise 3-4 grinda-bygg til bruk for smed og andre håndverkere, samt et "gildehus" som oppholdsrom og
spiseplass.
Over beddingen, der skipet skal bygges, vil vi reise en stolpe-konstruksjon for et telt-tak.

Alle bygninger og konstruksjoner er midlertidige, og vil bli demontert og flyttet når skipet er sjøsatt.

Det ønskes oppsatt et skille mellom byggeplassen og publikumsarealet, som en skigard eller tilsvarende.  Den blir
også midlertidig.

Det vil forekomme støy fra større maskiner på dagtid, og lyd fra håndholdte maskiner og håndarbeid på kvelder og
på lørdager.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Tiltakshaver
navn
Hardraade Vikingskipforening

Kontaktperson
navn
Hardraade Vikingskipforening

e-postadresse
knut@hardraade.no

Telefon
90213342

Mobiltelefon
90213342

Søknaden kan ses på hjemmeside:
www.hardraade.no
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Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn
Hardraade Vikingskipforening

Postadresse
Bålerudveien 78, 3531 KROKKLEIVA

e-postadresse
knut@hardraade.no

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Annet Q Søknad til Statens vegvesen om tillatelse
til å reise et byggeplasskilt

Situasjonskart F Lay-out for byggeplassen

Situasjonskart F Søknad om plass for byggeplasskilt

Tegning eksisterende fasade E Omtrentlig utseende på midlertidige bygg
og konstruksjoner

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Tiltakshaver

Dato                                                                 .

Signatur                                                           .

Gjentas med blokkbokstaver
.


