Deanu gielda - Tana kommune
Utviklingsavdelingen

Målfrid Kitti
Lallusluohkka 15
9845 TANA

Delegert vedtak
Deres ref.:

Vår ref.:
2017/1231

Saksbehandler:
Eirik Johansen, tlf.: +47 464 00 279

Dato:

28.05.2018

12/256 - Svar på søknad om ferdigattest - enebolig og garasje
Byggeplass:
Tiltakshaver:
Søker:

Duovvigeaidnu 25
Målfrid Kitti
BTEK DA

Eiendom:
Adresse:
Adresse:

Tiltakstype:

Ett-trinns søknad

Tiltakets art:

Gnr 12

Bnr 256

Fnr

Lállošluohkká 15, 9845 Tana
Máđiijárbálggis 16,
9730 Karasjok
Oppføring av enebolig og
garasje

Viser til deres søknad om ferdigattest av datert 24.05.2018 for overnevnte tiltak.
I medhold av delegert myndighet fra kommunestyret, jf. delegasjonsreglementet av 25.02.2016
punkt 12.9, er det i dag fattet følgende
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 21-10 første og annet ledd gis herved ferdigattest for
oppføring av enebolig og garasje på gbnr 12/256 iht tillatelse til tiltak av 12.06.2017.
Begrunnelse:
Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for kontroll og gjennomgang av
kontrolldokumentasjon for den del av tiltaket som det anmodes om midlertidig brukstillatelse for.
Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet ovenfor kommunen at kontrollen er foretatt
med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og
bygningsloven. I følge innlevert dokumentasjon fra involverte foretak gjenstår det ikke arbeider
av vesentlig art på bygg eller tomt.
Ansvarlig søker har ved søknad om ferdigattest påsett at nødvendig dokumentasjon for
forvaltning, drift og vedlikehold som er angitt i byggeteknisk forskrift (TEK10) kap. 5, er
fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine ansvarsområder, jf. byggesaksforskriften
(SAK10) § 8-2. Søker bekrefter å ha overlevert dokumentasjon til byggverkets eier mot
kvittering.

Postadresse:
Rådhusveien 24
9845 Tana
E-post: postmottak@tana.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhusveien 24
www.tana.kommune.no

Telefon:
+47 46 40 02 00
Telefaks:
78 92 53 09

Bank:
4910.12.71160
Org.nr.:
943.505.527

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark iht plan- og bygningslovens § 1-9 og
forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til Tana kommune, utviklingsavdelingen, Rådhusveien 3, 9845 Tana.
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.

Utviklingsavdelingen
Frans Ove Eriksen
Fungerende Avdelingsleder
Eirik Johansen
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
BTEK DA
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