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BYGGESAK       Nesodden kommune 
Plan, bygg og geodata

  
ANMODNING OM 
FORHÅNDSKONFERANSE 
 
Etter plan- og bygningsloven § 21-1 jfr forskrift om Saksbehandling og kontroll. 
 
Skjema leveres inn som et minimum av informasjon før forhåndskonferansen.  
Vi anbefaler at du har med ansvarlig søker til møtet. 
 
 
Skjemaet sendes til: Nesodden kommune 

Plan, bygg og geodata 
Pb 123 
1451 Nesoddtangen 
Fax: 66964790 
E-post: postmottak@nesodden.kommune.no 

 
 
Undertegnede tiltakshaver ønsker å holde forhåndskonferanse for å få avklart forhold som er 
omfattet av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser: 
 
Tiltakshaver 
Navn:  
Adresse:  
Telefon:  
E-post:  
 
Ansvarlig søker 
Navn:  
Adresse:  
Telefon:  
E-post:  
 
Informasjon om tiltaket 
Gnr./Bnr.:  
Adresse:  
Hjemmelshaver(e):  
 
 
 
 
 
Tiltakstype: 
Angi aktuell sakstype for behandling hos bygningsmyndighetene (kryss av alle aktuelle): 
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BYGNING: 
☐ Nybygg 
☐ Utvidelse av bygg 
    ☐ Tilbygg 
    ☐ Påbygg 
    ☐ Underbygging 
☐ Endring av bygg 
    ☐ Fasadeendring 
    ☐ Hovedombygg. 
☐ Ominnredning 
☐ Midlertidig bygn. 
☐ Riving 
☐ Annet:  
 

TEKN. 
INNREDNING: 
☐ Heis 
☐ Ventilasjonsanl. 
☐ Sanitæranlegg 
☐ Varmeanlegg 
☐ Annet:  

KONSTRUKSJON:
☐ Forstøtningsmur 
☐ Skilt og reklame 
☐ Brygge, molo 
☐ Skjermvegg 
☐ Terrasse 
☐ Midlertid. konstr. 
☐ Annet:  

ANLEGG: 
☐ Terrenginngrep 
☐ Veianlegg 
☐ Parkeringsplass 
☐ Avkjørsel 
☐ Annet:  
 
 
DELINGSSAK: 
☐ Deling 
☐ Grensejustering 
☐ Annet:  

 

Kort beskrivelse: 
 

 

 

 

Spesielle forhold/problemstillinger som ønskes drøftet: 
 

 

 

 

Følgende materiale vedlegges: 

Situasjonskart med tiltaket inntegnet ☐ 

Tegninger    ☐ 

Uttalelser/tidligere vedtak  ☐ 

 
Redegjørelse(r): 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Annet: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Dato: ……………………    Underskrift:…...…………………………………………………………… 
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