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Igangsettingstillatelse4 internveg - nybygg,Gjerluvegen10, Furnes,gnr 760 bnr 149

Viser til søknadom igangsettingstillatelse mottatt den 12.11med seineretillegg.
Arbeid godkjent i rammetillatelse av 28.3 tillates nå igangsattjf. plan- og bygningsloven§ 20-2 og
21-4.
Igangsettingstillatelsengjelder oppføring av næringsbyggpå gnr. 760, bnr. 149 og omfatte r
oppgraderingav internveg.

Søknaden:
Påvegneav TemaNæringsbyggASsøkerAnderssen+ FremmingASom igangsettingstillatelsefor
oppføringav næringsbyggi Gjerluvegen10, gnr. 760, bnr. 149.
Rammetillatelseer gitt i delegert byggesaknr. 145/19. Det er videre gitt igangsettingstillatelsefor
alle arbeiderbortsett fra opparbeidelseav internvegsom det nå søkesom.
Kommentartil løsning:
Kart- og byggesaksjefen
leggertil grunn at løsningener midlertidig inntil det er nærmereavklart
hvordannabotomteneskaldisponeresjf vårt møte den 20.11.Viseri den forbindelseogsåtil planer
om etableringav ladestasjonved CirkelK.
Tekniskekrav:
Visertil gjennomføringsplandatert 11.11.
Gravemelding:
Ansvarligsøkerhar avklart forholdet til offentlige eller private ledningerog kableri grunnenog i luft
som kan bli berørt av tiltaket.
Ved gravingi gate,veg og offentlige grøntanlegg,samt gravingi forbindelsemed tilknytning av
private stikkledningertil offentlig VA-nett skaldet innsendesgravemeldingtil kommunen.
Det må innhentestillatelse fra Statensvegvesendersomdet skalutføres gravearbeidereller andre
tiltak som berører fylkesvegenseiendomsområde.
Postadresse:
Kontoradresse:
Postboks 64
Furnesvegen 28
2381 BRUMUNDDAL
2381 BRUMUNDDAL
Epost: postmottak.kart.byggesak@ringsaker.kommune.no

Telefon: 62 33 50 00
Facebook: ringsakerkommune
Organisasjonsnummer: 864 950 582
Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato. Etter denne tid faller tillatelsen 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 tillatelse og endringen være godkjent før den
gjennomføres.
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 oversittet, bes De oppgi når vedtaket kom fram.
Saksbehandler kan bistå med veiledning om framgangsmåten ved klagen.
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
iverksetting kan ikke påklages.
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