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67/285 - Ferdigattest - Fritidsbolig - Nyørk
Vedtak
Søknaden om ferdigattest for fritidsbolig er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 2110 og byggesaksforskriften (SAK10) § 8-1.
Opplysninger om saken
Det ble 02.02.21 gitt tillatelse til å bygge:
Bygningstype: Fritidsbolig
Bygningsnummer: 300850754
Vi mottok 09.09.21 søknad om ferdigattest for tiltaket.
Gjennomføringsplan datert 29.09.21 er lagt til grunn for ferdigattesten.
Du bekrefter med dette at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelsen og
bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen, jf. pbl. § 21-10 og SAK10 § 8-1. Vi kan dermed
gi ferdigattest for tiltaket.
Kommunen plikter å føre eksisterende og ny bygningsinformasjon i matrikkelen, jf.
matrikkellova § 25.
Informasjon om klagerett
Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.) §§ 2
første ledd bokstav e og 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet du mottok vedtaket, jf.
fvl. § 29. Du må opplyse om datoen for når du mottok vedtaket, hvilket vedtak du klager på,
endringer du ønsker, og begrunnelse for klagen. I tillegg må du skrive under på klagen.
Selv om du har mulighet til å klage, kan vedtaket normalt gjennomføres straks. Hvis du mener at
vedtaket må gis utsatt iverksetting inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, kan du be om
dette, jf. fvl. § 42. Avgjørelse om utsatt iverksetting kan du ikke klage på.
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Du kan sende klagen din skriftlig til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal eller
postmottak@hemsedal.kommune.no.
Hvis kommunen ikke endrer vedtaket etter klage, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Oslo og
Viken for klagebehandling.
Du kan ikke reise søksmål om gyldigheten eller erstatning som følge av vedtaket, uten at du har
benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av den høyeste klageinstansen som står åpen, jf. fvl.
§ 27 b. Dersom det har gått 6 måneder fra du fremsatte klage første gang, og det ikke er din feil at
klageinstansen ikke har avgjort saken, kan du likevel reise søksmål, jf. fvl. § 27 b.

Med helsing
Line-Marie Nilsen Espegard
Byggesaksbehandler
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