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Byggetomten:

Det er registrert rødlistearten
forbindelse med utbyggingen

Tekniske krav
Viser til gjennomføringsplan
Prioriterte

tuestarr vist med kordínater

på situasjonsplan.

Dette skal ivaretas i

datert 9.9.2019

myndighetskrav:

Krav til universell utforming

av uteområder,

krav til tilgjenglighet

i bygget. Krav til brannsikkerhet.

Ansvar:

Arbeid kan ikke igangsettes før ansvarlig foretak har erklært ansvar og det er gitt
igangsettingstillatelse.
Kontroll:
l samsvar med byggesaksforskriften § 14-2 skal det utføres kontroll av følgende arbeider:
eller brannsikkerhet plasseres i
Prosjektering av bygningsfysikk ,konstruksjonssikkerhet,geoteknikk
2-eller

tiltaksklasse

3

Det må påregnes at bygget blir definert som et "særskilt brannobjekt" etter brannlovens § 13 og at
brannvesenet viI gjennomføre tilsyn. Forhåndsvarsel om registrering vil bli sendt tiltakshaver.>
Det er ikke tillatt å lede overvann fra tiltaket inn på offentlig overvannssystem
eller kum uten at det foreligger nødvendig avtale med anleggseier.

herunder veggrøft

Brannvann

Tilgang til slokkevann og vannforsyning

til eventuelt

sprinkleranlegg

må avklares med teknisk drift.

Støy i byggeperioden:
Det gjelder egne regler for støy fra bygge- og anleggsarbeider (Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), kap. 4). Tiltakshaver er
ansvarlig for at disse overholdes. Nærmere orientering om regelverket får en ved å kontakte
Samfunnsmedisinsk

enhet for Hamar-regionen.

Tillatelsen har gyldighet i3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillate/sen bort, dersom den ikke
er søkt fornyet innen 3-årsfristen er utløpt. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak, må
endringene omsøkes særskilt som endring av tillate/se og endringen være godkjent før den
gjennomføres.
Denne tillatelse

er et enkeltvedtak

etter forvaltningslovens

naboer, gjenboere og andre med rettslig klageinteresse.
underrettet

om

tillate/sen,

med kopi av dette

bestemmelser

og kan derfor

påklages

av

<Parter med merknader er pr dags dato

vedtak>.

Klageadgang:
Dette vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Hedmark. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag da
vedtaket kom fram. Klagen skal sendes Ringsaker kommune, kart- og byggesak, Postboks 64, 2381
Brumunddal. Den skal inneholde de endringer som ønskes og de grunner klagen støtter seg på. Klager
De så sent at det er uklart om klagefristen er oversíttet, bes De oppgi når vedtaket kom fram.
ved klagen.
Saksbehandler kan bistå med veiledning om framgangsmåten
2

Naboer, gjenboere og andre berørte parter har 3 ukers frist til å klage vedtaket inn for Fylkesmannen.
er ikke ansvarlig for tap
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene
som tiltakshaver

måtte lide ved en slik omgjøring.

Selv om det er adgang til å klage kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det kan søkes om å få
utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er behandlet. Vedtak om utsetting av
kan ikke påklages.

iverksetting
Regninger

på gebyr/avgifter

gebyrregulativ

blir sendt

som er tilgjengelig

Mgmlls//ffå

fra kommunekassen.

Regningen

er basert

på kommunens

nettsider.

på kommunens
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Kopitil:
Asasarkitektur

Postboks 545
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