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HANSLIEN IVER A SVARSTAD 
Mosvevegen 41 
2619 LILLEHAMMER 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   BYGG-22/00899-11 Emmanuelle Lepetit-

Barbier 
   

30.11.2022 

 
 

Mosvevegen 41, vedtak endring av bygg - utvendig - tilbygg med samlet areal 
mindre enn 50 m2 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 53 / 342 / 0 / 0  
Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 53 / 342 / 0 / 0  
 

TILTAKSHAVER: HANSLIEN IVER A SVARSTAD 
 
 

 

Avslag på søknad 

Søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4, som kan forestås av tiltakshaver 
selv, godkjennes ikke. Det er tiltakshavers fulle ansvar at tiltaket er i henhold til plan- og bygningsloven 
(pbl) og at forskrifter til loven følges. 
 
Avslaget er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr 71 med endringer. 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 

Saksbehandling med begrunnelse for avslag 

Vedtaket er i strid med gjeldende reguleringsplan. Ønske om å oppføre veranda over vegformål er i strid 
med reguleringsplankartet. Tiltakshaver ble anmodet om å søke om dispensasjon. 10.11.2022 ble 
tiltakshaver varslet om avslag på søknad med mulighet for å rette opp forholdet innen 24.11.2022. Det 
er per dagsdato ikke mottatt dispensasjonssøknad og byggesøknad mottatt 12.09.2022 avslås med 
begrunnelse som angitt over. 
 
Gebyrer og avgifter 
Faktura på gebyr i forbindelse med byggesaken sendes tiltakshaver separat. Det vises til kommunes 
gebyrregulativ for tjenesteområde byggesak, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1.  
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Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §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 den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 
 
 
Med hilsen 
 
Emmanuelle Lepetit-Barbier 
Saksbehandler 
   

Espen Sandvig 
Tjenesteområdeleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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