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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Ringstabekkveien 84A, 1358 Jar

Kommune:

Bærum

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

17

438

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

SIRI CARLSEN GRÆSLI

Adresse: Ringstabekkveien 80B, 1358 JAR
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

17

1108

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
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Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Vi klager herved på tiltak der det søkes om dispensasjon fra krav om maksimal utnyttelse på
eiendommen Ringstabekkveien 84 A, gnr/bnr 17/438.
Vi viser til at eksisterende bebyggelse allerede overskrider maksimal tillatt grad av utnyttelse. Tiltaket
vil ikke bringe bebyggelsen tilbake innenfor maksimal utnyttelsesgrad.
Videre sies det i søknaden at tiltakene vil samlet sett rydde opp i en rotete og lite funksjonell
situasjon. Søknaden sier ikke noe eksplisitt om tiltaket vil vesentlig øke eiendommens mønehøyde.
Vedlagte fasadetegninger viser at det vil komme en ekstra etasje på huset. Det står i
dispensasjonssøknaden at tiltakene vil resultere i at tomten vil oppfattes som mindre utbygd, noe
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som gavner allmennheten. Det er vi absolutt ikke enige i. En slik ekstra etasje vil føre til vesentlig
inngripen i nabomiljøet og føre til forringelse av utsikt og sol/lysforhold for oss naboer i nord-vest.
Vi mener derfor dispensasjonssøknaden ikke må innvilges.

Dersom den som har sendt deg nabovarselet enkelt skal kunne kontakte deg ved behov, kan du
legge inn e-post og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.
E-postadresse:
Telefonnummer:

SIGNERT AV
SIRI CARLSEN GRÆSLI på vegne av GRÆSLI SIRI
CARLSEN

30.11.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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