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Tillatelse til endring av bygg innvendig.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 20/21.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven det tillatelse til endring av bygg innvendig
med ny etasje med bærekonstruksjoner som omsøkt.

Lovanvendelse: 20-1,21-5, 20-2, 20-3, 23-4, 23-5 og 23-6.

Bakgrunn for saken.
Det søkes om ombygging av en ny etasje i akvariet som skal brukes til visningsrom for
akvariet. I tillegg bygges det ny utvendig trapp. Det er også lagt opp til oppgradert fasiliteter
for ansatte samt bedre belysing ventilasjon og varme.
Byggested:
GNR /BNR: 25/508.
BRA(bruksareal): 98M2

Tiltakshaver: Gildeskål Seafood AS
Ansvarlig Søker: Byggsøk Norge AS

Vurdering: Dette tiltaket er en ombygging innvendig i det eksisterende lokalet på Øya til
Gildeskål Seafood. Dette skal bukes til visningsrom og har store vindusflater som er mellom
akvariet og det nye rommet. Det er erklært ansvarsrett UTF ventilasjon fra Haaland Nord
As, Finneid Sveis AS som UTFog PRO montering av nytt Ståldekke med tilhørende vegger
/utvendig trapp/branndører i henhold til Brannkonsept fra Rambøll AS, Rambøll Norge AS
PRO Brannteknisk konsept, Prosjektrådgiveren AS kontroll Brannkonsept samt kontroll PRO
konstruksjon og kontroll utførende konstruksjon, Gildeskål Elektriske AS PRO og UTF
brannalarm /nød og ledelys.
Arbeidstilsynet har i samtykke 25.01.2021 innvilget søknaden.

Klageadgang

. 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.

Andre opplysninger:
Gebyr: 11.420,- Arealgebyr : 2.646,-

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

Bjørn Olav Jelstad
Byggesaksbehandler

