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Roar Husemoen 
Gudbrandsdalsvegen 220 
2619 LILLEHAMMER 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   BYGG-22/00912-2 Kari Senderud 

   
28.09.2022 

 
 

Gudbrandsdalsvegen 220, ferdigattest for tilbygg - bad, gang, soverom. Carport 
ikke oppført. 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 40 / 35 / 0 / 0  
 

TILTAKSHAVER: Roar Husemoen 
 
 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-10 gis ferdigattest for følgende tiltak. 

Arbeidets art:  Tilbygg 
Bygningstype / bygningsnummer  Enebolig/12296223 
Tillatelse: 14/6190-2 Dato: 18.11.14 

 
Ferdigattesten fritar ikke tiltakshaver fra ansvaret for at alle arbeider er utført i henhold til 
byggetillatelse og gjeldende bestemmelser.  
Det opplyses i søknad at carport som omsøkt ikke er eller vil bli oppført. 
 
Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 med endringer. 
 
Matrikkelopplysninger:    
TILBYGG: 
Bygningstype: Enebolig 
Bygningsnummer: 12296223 
Areal tomt = 1147 m² 
Bebygd areal eksisterende = 80  m2 
Nytt bebygd areal = 24 m²  
 
Følgende bruksareal (BRA) for tiltaket, oppgitt i søknad, legges inn i matrikkelen: 

Etasje BRA i Matrikkelen 
 - eksisterende 

BRA i Matrikkelen 
 - tilbygg 

SUM BRA i 
Matrikkelen 

U.etg.  U01    61 m2 - m2 61 m2 
1. etg.  H01    64 m2 21 m2 85 m2 

 
 
 
 

LILLEHAMMER
KOMMUNE

Roar Husemoen
Gudbrandsdalsvegen 220
2619 LILLEHAMMER

Deres ref. Vår ref.
BYGG-22/00912-2

Saksbehandler
Kari Senderud

Dato
28.09.2022

Gudbrandsdalsvegen 220, ferdigattest for tilbygg - bad, gang, soverom. Carport
ikke oppført.

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr):
TILTAKSHAVER:

40 J35 / o/ o
Roar Husemoen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens§ 21-10 gis ferdigattest for følgende tiltak.
Arbeidets art: Tilbygg
Bygningstype/ bygningsnummer Enebolig/12296223
Tillatelse: 14/6190-2 I Dato: 18.11.14

Ferdigattesten fritar ikke tiltakshaver fra ansvaret for at alle arbeider er utført i henhold ti l
byggetillatelse og gjeldende bestemmelser.
Det opplyses i søknad at carport som omsøkt ikke er eller vil bli oppført.

Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 med endringer.

Matrikke/opp/ysninger:
TILBYGG:
Bygningstype: Enebolig
Bygningsnummer: 12296223
Areal t o m t = 1147 m2
Bebygd areal eksisterende = 80 m2
Nytt bebygd areal = 24 m2

Følgende bruksareal (BRA) for tiltaket, oppgitt i søknad, legges inn i matrikkelen:
Etasje BRA i Matrikkelen BRA i Matrikkelen SUM BRA i

- eksisterende - tilbygg Matrikkelen
U.etg. U0l 61 m2 - m2 61 m2
l. etg. H0l 64 m2 21 m2 85 m2
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Følgende bruttoareal (BTA) for boligen og tiltaket legges inn i matrikkelen: 
Etasje BTA i Matrikkelen 

 - eksisterende 
BTA i Matrikkelen 
 - tilbygg 

SUM BTA i 
Matrikkelen 

U.etg.  U01    70 m2 - m2 70 m2 
1. etg.  H01    72 m2 24 m2 96 m2 

 
Boligspesifikasjon eksisterende: 

Bruksenhetsnummer 
Etasjekode Løpenr 

Bruksareal Antall 
rom 

Kjøkken Antall bad Antall wc 

H01 01 125 m²  4 1 1 1 
 
Boligspesifikasjon nytt tiltak: 

Bruksenhetsnummer 
Etasjekode Løpenr 

Bruksareal Antall 
rom 

Kjøkken Antall bad Antall wc 

H01 01 21 m²  1 - 1 1 
 
Boligspesifikasjon etter omsøkt tiltak: 

Bruksenhetsnummer 
Etasjekode Løpenr 

Bruksareal Antall 
rom 

Kjøkken Antall bad Antall wc 

H01 01 146 m²  5 1 2 2 
 

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Senderud 
Saksbehandler 
   

Espen Sandvig 
Tjenesteområdeleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 

Følgende bruttoareal (BTA) for boligen og tiltaket legges inn i matrikkelen:
Etasje BTA i Matrikkelen BTA i Matrikkelen SUM BTA i

- eksisterende - tilbygg Matrikkelen
U.etg. U0l 70 m2 - m2 70 m2
l. etg. H0l 72 m2 24 m2 96 m2

Boligspesifikasjon eksisterende:
Bruksenhetsnummer Bruksareal Antall Kjøkken Antall bad Antall wc
Etasjekode I Løpenr rom
H0l I 01 125 m2 4 l l l

Boligspesifikasjon nytt tiltak:
Bruksenhetsnummer Bruksareal Antall Kjøkken Antall bad Antall wc
Etasjekode I Løpenr rom
H0l I 01 21 m2 l - l l

Boligspesifikasjon etter om søkt tiltak:
Bruksenhetsnummer Bruksareal Antall Kjøkken Antall bad Antall wc
Etasjekode I Løpenr rom
H0l I 01 146 m2 5 l 2 2

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak

Enkeltvedtak kan påklages ti l kommunen av en part eller annen med rettslig k/ageinteresse, jf
Forvaltnings/oven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom f ram ti l påført
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er post/agt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig t i l den som har fat tet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes og de grunner du vil føre f o r klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart f o r oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen.

Med hilsen

Kari Senderud
Saksbehandler

Espen Sandvig
Tjenesteområdeleder
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