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«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

DELEGERT VEDTAK

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
2015/1652

Dato:
25.04.2017

Saksbehandler:
Bjørn Olav Jelstad

Epost:
jelbjo@gildeskal.kommune.no

Telefon
75 76 07 86

Ferdigattest

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 71/17.

Ferdigattest
etter plan- og bygningsloven (pbl) av
01.07 2010 SAK10 §§ 8-1 og 8-2.
Ansvarlig søker (navn, adresse)

Tiltakshaver (navn, adresse)

INNBO AS
BBI AS
Postboks 999
8001 Bodø

Postboks 999
8001 Bodø

Ferdigattest er gitt for
Eiendom/adresse

Gnr.

Bnr.

25

141

Festenr.

Seksjonsnr.

Spesifikasjon
Tiltakets/byggets art

Leilighetsbygg/ bolig bygg

Vedtak gjort av

Vedtak dato

Vedtaksnr./arkivkode

Virksomhetsleder planog utvikling

27.06.2014

44/14

16.04.2015

17/15 14/207-29

14/2017-3

Dato sluttkontroll

Kontrollansvarlig

Sluttkontroll i følge gjennomføringsplan

Kontrollansvarlige foretak i følge
gjennomføringsplan

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende
gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket.
Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at
kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med
tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll, jf. § 24-2.
Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold
av denne lov. Kommunen kan utstede ferdigattest også der det foreligger bagatellmessige overtredelser av krav
i eller i medhold av denne lov.
Bygningen /Tiltaket eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn
det tillatelsen fastsetter (jf byggesaksforskriften §1-6.
Bruksendring krever særlig tillatelse (jf pbl § 2-1).

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens §28 og plan- og bygningslovens §1-9 kan vedtaket påklages
til fylkesmannen. Klagen må fremsettes innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er mottatt, jfr. Forvaltningslovens § 29. Eventuell klage sendes til Gildeskål
kommune, plan og utvikling postboks 54 8138 Inndyr.
Iren Førde
Konst. kommunalsjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.

Bjørn Olav Jelstad
Byggesaksbehandler
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