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BYGGSØK NORGE AS
Notveien 3B
8013 BODØ

DELEGERT VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.
2019/7

Dato:
07.12.2020

Saksbehandler:
Bjørn Olav Jelstad

Epost:
jelbjo@gildeskal.kommune.no

Telefon
90298199

ferdigattest gitt for bolig Sørarnøy.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 206/20.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsl0oven §§ 20-2 og 20-3 godkjennes endring av ansvarsrett
for uavhengig kontrollerende fra foretak ArnøyBygg AS til foretak Byggsøk Norge AS, og fra
Selvbygger til foretak Byggsøk Norge AS som ansvarlig søker. Det gis også ferdigattest i.h.t
plan- og bygningsloven § 21-10.

Ferdigattest
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 21-10
01.07 2010 SAK 10 §§ 8-1 og 8-2.

Ansvarlig søker (navn, adresse)

Tiltakshaver (navn, adresse)

Byggsøk Norge AS Notveien 3B

Jan Kristen Augustyniak og MariAnn Karlsen

8013 Bodø

Steindiket 4 8023 Bodø.

Notveien

Ferdigattest er gitt for
Eiendom/adresse

Gnr.

Bnr.

Oteråsveien 26

82

346

Festenr.

Seksjonsnr.

Spesifikasjon
Tiltakets/byggets art

Bolig

Vedtak gjort av

Vedtak dato og år.

Vedtaksnr/arkivkode

Virksomhetsleder planog bygg

06.05.2020 og
18.09.2020.

90/19 2019/7 og
vedtaksnr 165/19

Dato sluttkontroll

Kontrollansvarlig

04.12.2020

Byggmester Birkeli AS.

04.12.2020

Jan Kristen Augustyniak

04.12.2020

Byggsøk Norge AS

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).

Merknader

ingen

Vedtaket kan påklages
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt/sendt elektronisk innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.
Fylkesmannen er klageinstans, men klage sendes kommunen. Kommunen vil ta stilling til klagen. Dersom
klagen ikke tas til følge av kommunen, sendes klagen over til Fylkesmannen for avgjørelse.

Vedtak som er fattet administrativt kan påklages til

Iren Førde
Virksomhetsleder plan og byggesak
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur.

Bjørn Olav Jelstad
Byggesaksbehandler

