INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER

rev. 15.01.16

PRINSIPPER FOR UTFORMING OG PLASSERING AV UTRIGGERE
PÅ BRYGGER (PBL. § 20-4)
VEDTATT AV FORMANNSKAPET DEN 29. NOVEMBER 2001 – REVIDERT AV KOMMUNESTYRET I FORBINDELSE
MED RULLERING AV KOMMUNEPLANEN DEN 20. DESEMBER 2012

Søknad sendes til:

SØGNE KOMMUNE
Arealenheten,
Postboks 1051

4682 SØGNE
tlf 38 05 55 55

Forutsetninger for utriggere på brygger:
- utrigger skal ikke være bredere enn 50 cm (vedtatt av kommunestyret i forbindelse
med rullering av kommuneplan den 20. desember 2012)
- utriggere skal være maksimalt 8 meter lange
- utriggerne skal plasseres vinkelrett på brygga
- båtene skal fortøyes langs utriggerne
- det skal være minst 3 meter fra bryggekanten langs brygga til senter for utrigger
- det skal ikke være ekstra bakfortøying utenfor utriggerne og det skal heller ikke være
andre fortøyingsanlegg i sjøen på eiendommen når det er utriggere på brygga
- det må være tilstrekkelig plass til ferdsel utenfor brygga/utriggerne og det må tas
hensyn til naboeiendommer og andre eiendommer i ”smale” farvann
- det må søkes om tillatelse til etablering av utriggere på brygger (Pbl § 20-4)
Søknadsblankett
Blanketten fylles ut slik at det viser hvordan tiltaket oppfyller krav i plan- og bygningslov,
forskrifter og reguleringsplan

Gjenpart nabovarsel.
Søknaden kan ikke sendes inn før fristen for nabomerknader er utløpt.

Evt. merknader fra naboer
med redegjørelse for hvordan disse evt. er innarbeidet i prosjektet.

Situasjonsplan:
Kartet må være av ny dato og bestilles hos kommunen.

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter
(havnemyndighet etc.)

Evt. søknad om dispensasjon
Er søknaden avhengig av dispensasjon fra plangrunnlaget eller andre bestemmelser, kreves det en begrunnet
søknad, jf. pbl § 19-1.
* Ikke aktuelt som eget vedlegg ved bruk av ByggSøk-bygning

Se bakside 

Når kan arbeidene igangsettes?
Arbeidene kan igangsettes 3 uker etter at søknaden er mottatt i kommunen hvis følgende vilkår er
oppfylt:
-

Arbeidene er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl (ingen dispensasjon).
Det foreligger ikke merknader fra naboer eller gjenboere.
Det er ikke nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.
Kommunen har ikke gitt beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist, jf. SAK 10 § 7-3.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, kan ikke arbeidene igangsettes før det foreligger skriftlig tillatelse
fra kommunen. Det anbefales å ta kontakt med kommunen før oppstart.
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest.

