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Melding om vedtak tillatelse for midlertidig plassering av hall.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 65/04, som
saksnummer 20/15.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-1,19-3,20-1, 20-2, 20-3,23-5 og 23-6
samt dispensasjon fra bestemmelsene til reguleringsplanen for Inndyr
industriområde gis det midlertidig dispensasjon i 3 år for oppsetting av plasthall
samt tillatelse for oppsetting av garderobebygg på 15m²
VILKÅR FOR VEDTAK:





Det gis ikke tillatelse til å koble vann og avløp i garderobebygget i dette vedtak. Det må
søkes om tilkobling vann og avløp i særskilt søknad. (Søknad om Sanitærabonnement).
Dette fås ved å kontakte plan- og utvikling eller kommunens hjemmeside.
Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller
medhold av plan- og bygningslovgivningen og gitt tillatelse.
Godkjente tegninger skal følges i byggearbeidet: Eventuelle avvik fra disse, skal det søkes
om og gis tillatelse til før endring foretas på byggeplass. Reviderte tegninger skal sendes
kommunen før ferdigattest utstedes.

Lovanvendelse: §§12-1,19-3, 20-1, 20-2, 20-3,23-5 og 23-6.

Bakgrunn for saken

GJELDER midlertidig plassering av plasthall Inndyr industriområdet.
Areal plasthall: 99m²BRA
Byggested: INNDYR GNR. 25 BNR: 588.
Tiltakshaver: Tor Moe Hansen
Det gis ansvarsrett og lokal godkjenning for Gildeskål graving og transport AS som
utførende UTF og PRO grunnarbeid samt oppsetting av midlertidig plasthall.

Begrunnelse/Vurdering:
Gildeskål graving og transport AS er i en positiv utvikling og trenger mere plass for
lagring av utstyr til sitt utstyr innen graving og transport. Gildeskål kommune har
ingen merknader til denne midlertidige plasseringen som er gitt for 3 år fra dato
12/9-2015 og gjelder frem til 12/9-2018.

Klageadgang

Før evt. graving finner sted må godkjent gravemelding skaffes.
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

Bjørn Olav Jelstad
Byggesaksbehandler
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