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Fra 1. januar 2012 er det ikke nødvendig å søke kommunen
om å bygge nytt bad eller pusse opp bad i enebolig eller hytte. Endringer i
Dersom arbeidene er innenfor egen bruksenhet er det heller
søknadsplikten
ikke søknadsplikt for bad i tomannsboliger, rekkehus eller
blokker.
for våtrom
Når byggearbeider i våtrom ikke lenger er søknadspliktige, er
eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører
byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig
overfor bygningsmyndighetene i kommunen.
- I blokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene
vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Vi
anbefaler generelt at man alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved rehabilitering av bad, sier
avdelingsdirektør Øivind Rooth i Statens bygningstekniske etat (BE).
Arbeider som ikke er søknadspliktige
Fra 1.1.2012 er følgende byggearbeider ikke lenger søknadspliktige:
- Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
- Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
- Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for
tilbygget er over 50 m2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
- Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så
lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes).
Arbeider som fortsatt er søknadspliktige
Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten
med krav om ansvarlige foretak for nybygget. Våtrom i nytt tilbygg over 50 m2 følger også
søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. For egen bolig eller fritidseiendom gjelder
selvbyggerbestemmelsene.
Mating av fugler
Vær snill å benytte mateplassene. Ikke legg brød på bakken fordi det kan tiltrekke seg uønskede
skadedyr.
Brannsikkerhet

Elendig respons på vår rutinemessige utsendelse vedr. brannvarslere og sjekk av disse, kun
40% har svart i Digranesveien. Skjerpings folkens!
Branntepper legges nå i postkassene. Les bruksanvisningen og ha teppet lett tilgjengelig på
kjøkkenet!
GOD JUL!
Styret
Husk å slå av lyset i gangen etter deg når det er hensiktsmessig.
Oppbevar denne informasjonen i en egen mappe som kan følge med leiligheten dersom du selger den.
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