Kultur og byutvikling
Byggesak

T. Haga Maskin AS
Postboks 309
4066 STAVANGER

Dato:
Saksnummer:
Deres ref.:

Fylles inn ved ekspedering
17/19365-3

Tillatelse til tiltak - Gnr/bnr 28/1212 - tilbygg, pult-tak, carport,
forstøtningsmur
Byggestedsadresse
Ansvarlig søker
Tiltakshaver
Tiltaksklasse

Gråsteinveien 8
Christian Stokkeland Pedersen
1

Vi viser til søknad mottatt 16.08.2017.
Tiltaket omfatter [SKRIV hva tiltaket gjelder].
Tiltaket krever dispensasjon fra plan-og bygningsloven § 29.4 og reguleringsplan 592.
Det er kommet merknader på tiltaket.
Kommunens vedtak
Søknaden er godkjent. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.
Kommunen gir dispensasjon fra plan-og bygningslovens § 29.4 om avstand til nabogrense
og fra reguleringsplan 592 vedr. utnyttingsgrad, jf. pbl § 19-2.
Betingelsen for byggetillatelsen er at disse punktene blir oppfylt:
1. Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter må følges.
2. Vedr. veirett til eiendommen så er det en privatrettslig sak som ikke blir behandlet
her.
3. Du må varsle oss i Byggesaksavdelingen når byggearbeidet starter opp. Du må også
oppgi tidsangivelse og sende inn framdriftsplan for arbeidet.
4. Eventuelle tiltak knyttet til fordrøyning av overvann må avklares med Vann- og
avløpsetaten før oppstart (post.vamyndighet@stavanger.kommune.no).
5. Du må melde fra om alle ildsteder til feiervesenet før de installeres.
6. Ansvarlig søker skal sørge for at alle oppgaver er belagt med ansvar og koordinere
overlappende ansvarsområder.
7. Ansvarlig søker skal sørge for søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Byggverket, eller deler av det, kan ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse etter pbl § 21-10, jf. § 32-8.
8. Hvis ikke arbeidet er satt i gang innen tre år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen
bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i mer enn to år.
Det er Byggesaksavdelingen som har behandlet saken, jf. kommuneloven § 23.4 og
delegeringsreglementet.

Postadresse
Postboks 8001, 4068 STAVANGER
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 23

Telefon: +47 51 50 70 90
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no
www.stavanger.kommune.no
Org.nr: 964965226

Du kan klage på vedtaket
Som part i saken har du rett til å klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker fra du
mottar dette brevet. Hvis du ønsker å klage, sender du en skriftlig klage på e -post til
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no eller per post til Byggesak, Stavanger kommune,
Postboks 8001, 4068 Stavanger. Du finner mer informasjon om klageretten på siste side.
Vi sender faktura til tiltakshaveren for behandling av søknaden.
Har du spørsmål?
Kontakt saksbehandler på tlf. 51 50 70 90 eller på postmottak.kbu@stavanger.kommune.no.
For innsyn i byggesaken se vår internettside stavanger.kommune.no/innsynbyggesaker.

Med hilsen

Kristin Fjeld-Eiken
byggesaksjef

Eirik Magnus Strøm
saksbehandler

Kopi til:
Geir Gabrielsen Gråsteinveien 12 4027 STAVANGER
Heidi Elisabeth Sjurseth Gråsteinveien 12 4027 Stavanger
Bernhard Marvin Bru Gråsteinveien 14 4027 STAVANGER
Christian Stokkeland Pedersen Gråsteinveien 8 4027 STAVANGER
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INFORMASJON OM KLAGERETT
Hvem kan klage?
Hvem sender du
klagen til?

Du har rett til å klage på et vedtak hvis du er part eller har rettslig
klageinteresse i saken
Det er Fylkesmannen i Rogaland som er klageinstans, men du
sender klagen til Stavanger kommune på
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no eller Byggesak,
Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger.
Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen,
sender vi klagen videre til Fylkesmannen for avgjørelse.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent
med vedtaket. Det holder at klagen er postlagt før fristen løper ut.

Du har rett til å få en
begrunnelse

Hvis du har fått avslag på søknaden, skal du få en begrunnelse for
avslaget. Dersom du mener at avslaget ikke er tilstrekkelig
begrunnet, kan du be om en mer utfyllende begrunnelse. Du må be
om dette før klagefristens utløp. Ny frist begynner å løpe fra det
tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Hva skal være med i
klagen?

Når du sender inn en klage, skal du skrive hvilket vedtak du klager
på, og den eller de endringene du ønsker. Du må skrive hvorfor du
klager, og oppgi andre opplysninger som kan ha betyding for å
vurdere klagen. Du må skrive under på klagen.

Du kan be om
utsetting av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres
straks. Du kan be om å få utsatt iverksettingen av vedtaket til
klagefristen er utløpt, eller til klagen din er ferdigbehandlet. Hvis du
får avslag på søknaden om utsatt iverksetting, kan du ikke klage på
denne.

Du har rett til å se
sakens dokumenter
og få veiledning

Du har rett til å se dokumentene i saken, det er bare enkelte
dokumenter som er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til
Servicetorget (innsyn@stavanger.kommune.no) for å få mer
informasjon om innsyn i saker, få vite mer om reglene for
saksbehandling og få veiledning.

Du kan søke om å få Som part skal du i utgangspunktet få dekket vesentlige og
dekket kostnader ved nødvendige kostnader hvis enkeltvedtaket gjøres om til din fordel, jf.
forvaltningsloven § 36. Du kan også søke om å få dekket utgifter til
klagesaken
nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Ved fri
rettshjelp er det din inntekt og formue som avgjør om du har rett til å
få dekket advokatutgiftene. Du kan ta kontakt med Fylkesmannen
for å få mer informasjon om retten til å få dekket saksomkostninger.
Henvisninger

Plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 21-8
Forvaltningsloven §§ 18, 24, 28, 29, 30, 32, 36 og 42
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