Vedlegg nr.

C–

Nullstill

1

Opplysninger gitt i nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3
Tiltak på eiendommen:
Gnr.

Bnr.

14

Festenr.

Seksjonsnr. Eiendommens adresse

Postnr.

Vintergata 8

77

Poststed

3048

Drammen

Kommune

Eier/fester

Drammen

Drammen Eiendom KF
Det varsles herved om
Nybygg

Anlegg

Endring av fasade

Riving

Påbygg/tilbygg

Skilt/reklame

Innhegning mot veg
Antennesystem

Bruksendring
Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Arealplaner

Vegloven

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19
Plan- og bygningsloven
med forskrifter

Vedlegg nr.

Kommunale vedtekter

B–

1

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan

Kommuneplanens arealdel 2014-2036; arealformål - Offentlig eller privat tjenesteyting, nåværende
Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Nabovarsel gjelder søknad om forlengelse av midlertidig tiltak - modulbygg for Gulskogen Skole - med ytterligere periode av
5 år. Det skal samtidig søkes om utvidelse av tiltaket med én etasje (2.etg), dispensasjon fra krav om heis og dispensasjon fra
energikrav (energibehovet overskrider ramme i teknisk forskrift) .Tiltakets formål - undervisning (klasserom og grupperom).
Begrunnelse for søknad er å dekke kapasitetsbehov, frem til ny permanent løsning vil bli etablert.
Vedlegg nr.

Q–
Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretak/tiltakshaver

PX Solutions AS
Kontaktperson, navn

E-post

Telefon

Mobil

Jan Verbovsky

jve@px.no

-

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

45058858

www.px.no (dersom dere ikke finner dokumentene ber vi om å ta kontakt)

Merknader sendes til
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 ev. endringer.
Postadresse

Navn

PX Solutions AS v/ Jan Verbovsky
Postnr.

Poststed

3015

Drammen

Tomtegata 7
E-post

jve@px.no

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra – til

Dispensasjonssøknad/vedtak

B

1

—

1

Situasjonsplan

D

—

Tegninger snitt, fasade

E

1
5

1
6

Andre vedlegg

Q

—

Ikke
relevant

—

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

Drammen

Dato

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

23.4.2019
Gjentas med blokkbokstaver

JAN VERBOVSKY
Blankett 5155 Bokmål
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