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1000795 Hosleveien - Dyrefaret  
Informasjon om prosjektet 
 
I forrige brev som ble sendt ut kom vi med lovnader om et informasjonsmøte i høst. 
Grunnet usikkerheten rundt covid-19, velger vi å utsette et eventuelt informasjonsmøte. De 
som ønsker å kontakte oss direkte med spørsmål, eller ønsker egen samtale, kan bare avtale 
dette direkte med oss. 
 
Av forberedende tiltak dere kan merke fremover vil være rørinspeksjon, overvannshåndtering 
på hver eiendom og bygningsbesiktigelser. Ved behov for adgang til deres eiendom, vil de som 
blir engasjert legitimere seg. 
 
Rørinspeksjon utføres i all hovedsak med kamera fra kum til kum, men vi kan ha behov for å 
komme inn til dere og slippe en fargeampulle ned i et avløp for å se hvor vannet renner.  
 
Vi vil i desember/januar registrere hvordan overvann håndteres i området. Dette vil skje ved at 
en person synfarer eiendommene og markerer terrengsluk, og om takvannet er ført ut på 
terreng eller ned i grunnen/til drenssystemet for bygningen.  Vi vil ringe på døren og legitimere 
oss før vi registrerer inne på private eiendommer. Dersom ingen er hjemme, vil registreringer 
bli gjennomført. 
 
Ved anleggsprosjekter kan det oppstå diskusjon om anlegget har gjort skade på bygninger etc. 
For å sikre dokumentasjon på bygningenes tilstand før oppstart, er det vanlig å gjennomføre 
bygningsbesiktigelse for å sikre begge parter. Bygningsbesiktigelsene gjennomføres ved 
videodokumentasjon av bygninger på eiendommen. Det vil her bli avtalt tidspunkt med den 
enkelte dette gjelder for. De som utfører denne jobben, vil da ønske tilgang til å filme inne i 
boligen blant annet. Filmopptakene blir lagret i henhold til lover og forskrifter, og filmene vil 
kun bli hentet ut dersom det oppstår en situasjon som krever dette. 
 
Kontaktinfo: halvor.thorbjornsen@baerum.kommune.no 
 
Med hilsen 
Halvor Thorbjørnsen 
prosjektleder 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 

Halvor Thorbjørnsen 

  


