Meråker kommune
Sektor kommunal utvikling

Vigdis og Harald Storflor
Lierfossvn. 65
7038 TRONDHEIM

Deres ref:

Delegert vedtak

Vår ref
2014/518-5

Saksbehandler
Einar J. Karlsen 74813223

Dato
17.10.2014

Gnr/Bnr/Festenr.0049/0001/0271 - Svar på søknad om riving/oppsetting av
nytt naust ved Funnsjøen
Saken er behandlet med vedtaksnr. 293/14 etter myndighet delegert til sektorsjef SKU
Byggesakskontoret mottok den 04.06.2014 søknad om riving og oppføring av nytt naust på
eiendommen gnr.49 bnr.1 festenr.271. Det vises til brev mottatt 26.09.2014 fra NTE Energi AS.
Bebygd areal: 21 m²

Bruksareal BRA: 19 m²

Søknaden er gjennomgått og kontrollert i henhold til gjeldende lover og forskrifter for det
aktuelle området. Det er ingen anmerkninger til nabovarslet. Søknaden er funnet i orden, og
bygging kan igangsettes.
Tiltakshaver er ansvarlig for at arbeidet er lovlig, og det forutsettes at arbeidet utføres fagmessig
og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Tiltaket krever ikke påvisning av beliggenhet i
plan og høyde. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket plasseres som vist i innsendt søknad
og at regler om avstander til veg og nabogrenser er overholdt. Kommunen har rett til å føre tilsyn
med arbeidet. Saksbehandlingsgebyr forutsettes innbetalt.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-2 godkjennes søknad om riving av eksisterende naust
og oppføring av nytt naust.

Postadresse
7530 Meråker
E-post
postmottak@meraker.kommune.no

Org.nr.
Rådhuset
Besøksadresse
www.meraker.kommune.no

Telefon
74813220
Telefaks
74813390

Bank
8601.35.36688
Skatt
6345.06.17115

, saksnr. 2014/518-5

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3
uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne
det vedtaket det klages over. Klagen sendes Meråker kommune.
Med hilsen
Marit Graftås
sektorsjef

Einar J. Karlsen
byggesaksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg
Kartskisse M=1:500
Regulering av Funnsjøen - søknad om restaurering av naust
Kopi av brev til Vigdis og Harald Storflor 15.05.2014
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