Areal og samfunnsplanlegging

SAMCONSULT, TSEGASELASSIE
Nordre Hallsetveg 52
7023 TRONDHEIM

Delegert sak 316/21

Att. Samson Girma Tsegaselassie

Deres ref:

Vår ref
2021/2304-8

Saksbehandler
Bente Svendsen,
tlf.:481 12 160

Dato
16.07.2021

Rammetillatelse - Tilbygg
Eiendom:

Gnr. 49, Bnr. 2

Adresse:

Johan Nygaardsvolds gate 39, 7550 HOMMELVIK

Eksisterende areal:

Bruksareal: 130 m2

Nytt areal:

Bruksareal: 10 m2

Tiltakshaver:

Samrawit Beyene Berhe

Søker:

SAMCONSULT, TSEGASELASSIE

Tiltak:

Tilbygg

Vedtak
Malvik kommune viser til søknad om oppføring av tilbygg.
Søknaden godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 på følgende vilkår:
1. For å få klarlagt beliggenheten av eksisterende kabler, må dere ta kontakt med aktuelle
kabelselskap før det igangsettes arbeid på tomta.
2. Før arbeidene påbegynnes må søknad om igangsetting være godkjent.
Klagerett
Alle kan klage på vedtaket. Se orientering om rett til å klage og annen generell informasjon i eget
vedlegg.
Postadresse
Postboks 140, 7551 HOMMELVIK
E-post:
postmottak@malvik.kommune.no

Besøksadresse
Torggata 7
www.malvik.kommune.no

Telefon
73 97 20 00
Telefaks
73 97 20 01

Bank
4218 07 50309
Org.nr
971 035 560

Malvik kommune, saksnr. 2021/2304-8

Dokumentasjon
Søknad
Tegninger og dokumentasjon ble mottatt 1. juni 2021.
Nabovarsling
Tiltaket er nabovarslet i henhold til plan- og bygningsloven § 21-3. Det er ikke kommet
merknader.
Planstatus
For eiendommen gjelder reguleringsplanen Områderegulering for Hommelvik sentrum,
ikrafttredelse 23. mars 2015 Eiendommen er regulert til boligformål.
Beskrivelse av tiltaket
Tiltaket omfatter oppføring av tilbygg i 1 etasje på knappe 10 m2 der det i dag er veranda.
Tilbygget blir en utvidelse av boligens stue/spisestue. Det kommer i forlengelse av eksisterende
tilbygg med bad og vil få tilsvarende utforming både med hensyn til takvinkel og vinduer.
Tiltaket omfatter riving av deler av eksisterende yttervegg og vil berøre bærende konstruksjoner
og er derfor belagt med ansvar.
Vurdering
Tiltaket plasseres der det i dag er veranda og påvirker ikke eiendommens bebygde areal. Det vil
redusere uteoppholdsarealet noe, men ikke mer enn at krav til uteoppholdsareal ivaretas.
Tilbygget er lite, oppføres med samme form og uttrykk som eksisterende bolig og vil være lite
synlig fra vei og naboeiendommer. Vi har ingen innvendinger til tiltaket.
Ansvar
Følgende foretak har erklært ansvarsrett i saken:
Foretak:
Funksjon:
Tiltaksklasse:
SAMCONSULT,
SØK
1
TSEGASELASSIE
PRO
1
PRO
1
Avklares til søknad om UTF
1
igangsetting
UTF
1
UTF
1

Ansvarsområde:
Hele tiltaket
Arkitektonisk utforming
Konstruksjonssikkerhet
Grunnarbeider
Murarbeid
Tømrerarbeid og
montering av
trekonstruksjoner

Med hilsen
Svein Stræte
rådgiver byggesak

Bente Svendsen
rådgiver byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.
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Malvik kommune, saksnr. 2021/2304-8

Vedlegg:
Generell informasjon og klagerett
Kopi til:
Samrawit Beyene Berhe
Semere Bahta

Johan Nygaardsvolds Gate 39

7550

Hommelvik

Side 3

Generell informasjon
Gebyr

Det skal betales gebyrer i samsvar med kommunens
gebyrregulativ. Faktura ettersendes.

Utstikking

Vanligvis er det vi som utfører utstikkingen av tiltaket. Dersom
utstikkingen utføres av andre, må det sendes inn
dokumentasjon i henhold til standard for plassering og
beliggenhetskontroll.

Brukstillatelse

Når tiltaket er ferdigstilt må du søke om ferdigattest. Dersom
du vil ta i bruk tiltaket før det er ferdigstilt, må du søke om
midlertidig brukstillatelse. Tiltaket må ikke tas i bruk før vi har
utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

(plan- og bygningsloven § 21-10)

Bortfall av tillatelse
(plan- og bygningsloven § 21-9)

Dersom du ikke setter i gang arbeidet innen 3 år, opphører
tillatelsen. Det samme gjelder hvis arbeidet stoppes i mer enn 2
år. Dette gjelder også for dispensasjonsvedtak.

Klagerett
Klagerett
(plan- og bygningsloven § 1-9 og
forvaltningsloven § 28)

Klagefrist
(forvaltningsloven §§ 29, 30 og
31)

Alle kan klage på vedtaket. Det første vi må ta stilling til er om
du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan
klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.
Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen må
være postlagt før fristen går ut. Ved spesielle omstendigheter er
det mulig å klage etter fristen, ta eventuelt kontakt med
kommunen.

Behandling av klagen

Vi behandler klagen først. Vi skal behandle klagen innen 8
uker. Vi kan endre eller oppheve vedtaket. Hvis du ikke får
medhold i din klage, sender vi klagen til Statsforvalteren.
Statsforvalteren avgjør saken innen 12 uker.

Klagens innhold

Klagen må være skriftlig, signert og nevne vedtaket det klages
på. Klagen bør begrunnes.

(forvaltningsloven § 32)

Hvor skal klagen sendes?

Du kan sende klagen til postmottak@malvik.kommune.no eller
Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik
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Melding om igangsetting
Vi ber om at du melder fra om igangsetting på vår nettside. Eventuelt kan du fylle ut dette
skjemaet og sende det til postmottak@malvik.kommune.no eller til Malvik kommune, Postboks
140, 7551 Hommelvik.
Vår ref.: 2021/2304
Eiendom:
Adresse:
Tiltakshaver:
Søker:
Tiltak

Gnr. 49, Bnr. 2
Johan Nygaardsvolds gate 39, 7550 HOMMELVIK
Samrawit Beyene Berhe
SAMCONSULT, TSEGASELASSIE
Tilbygg

Tiltaket igangsettes:_____________________
Underskrift:____________________________

Antatt ferdigstillelse:________________

