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7353 BØRSA 

   

  

  

      

Tillatelse til tiltak - Tillatelse - Rehabilitering av skorstein 

Eiendommen gnr/bnr 169/1 
 
 
Eiendommen:  Gnr/bnr 169/1  
Byggested:  Gammelvegen 234, Børsa 
Gjelder:    Rehabilitering av skorstein 
Bygningstype:  Våningshus, tomannsbolig horisontaldelt 
Bygningsnummer:  15890371 
Tiltakshaver:  Ole Rønningen 
Søker:  Arne M. Tørset 
  
Vedtak 
Kommunen gir tillatelse til rehabilitering av skorstein som omsøkt.  
 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4. 
 
Saken er behandlet som saksnr. 9/20 etter delegert myndighet fra Plan- og miljøutvalget (PMU).  

Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til 
å klage på forvaltningsvedtak. 
 

 
Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Ingebjørg Stavheim 
avdelingsingeniør  

 

Direkte innvalg: 72867247 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

 
 
 



Vedlegg:   Saksbehandling med begrunnelse for vedtak 
     Gebyrer og videre oppfølging 
     Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak 
 
 
Kopi til: Ole Rønningen 

Plan og miljøutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAKSBEHANDLING MED BEGRUNNELSE FOR VEDTAK 
 
Generell informasjon  
Søknad om tillatelse til tiltak er mottatt 08.01.2020.  
 
Det søkes om rehabilitering av en skorstein i våningshus.  
 
Planstatus:  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016.  
Eiendommen er vist med formål landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). 
 
Naboer  
Det gis fritak for varsling av naboer. Det anses at deres interesser ikke blir berørt av arbeidet.  
 
Tiltaket:  
Type skorstein:  Tegl 
Produktnavn:   Schiedel Prima Plus 
Antall skorsteiner:  1  
 
Foretak med ansvarsrett  
Foretak som påtar seg ansvar for oppgaver må selv erklære ansvarsrett før de setter i gang med 
arbeidet. Informasjon om krav til foretakene finnes i byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 9 - 12. 
Kommunen kan i noen tilfeller etter søknad godkjenne at foretak som ikke oppfyller formalkravene 
påtar seg ansvarsrett jfr. SAK10 § 11-4 sjette ledd.  
 
Foretak som har erklært ansvarsrett 

Ansvarlig foretak, 
med 
organisasjonsnummer 

Godkjenningsområder Tiltaks
klasse 

Gjennomf
øringsplan 
(datert) 

Lokal (L) 
Sentral (S) 
godkjenning 

Arne Tørset 
997298101 

Ansvarlig søker (SØK) 
 
Prosjektering (PRO) 

- Rehabilitering av skorstein 
Utførelse (UTF) 

- Rehabilitering av skorstein  
-  

1 
 
1 
 
1 

 L 
 

L 
 

L 

 
Gjennomføringsplan 
Datert 06.01.2020. 



GEBYRER OG VIDERE OPPFØLGING 
 
Gebyrer og avgifter 
Faktura for behandlingsgebyr ettersendes. Vi ber om at dere betaler gebyrer og avgifter (jf. fakturaer) 
innen fristen. Ved en eventuell klage må også gebyrer og avgifter betales. 
 
Ildsted 
Dersom det skal installeres nytt ildsted, må dere melde fra til Feiervesenet i Skaun kommune.  
 
Vilkår for tillatelsen 
Dersom arbeidene ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det 
samme gjelder hvis byggeprosjektet innstilles i mer enn 2 år. 3-års fristen gjelder også for dispensasjon. 
Fristene kan ikke forlenges, jf. plan- og bygningsloven § 21-9. 
 
Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse 
Du kan ikke ta i bruk tiltaket før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-10. 
 
Endringer: 
Ved eventuelle endringer av tiltaket må kommunen varsles skriftlig.  
 



MELDING OM RETT TIL Å KLAGE OVER FORVALTNINGSVEDTAK 
(FORVALTNINGSLOVEN § 27 TREDJE LEDD) 

 

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om. 

Klagerett 

 
 

Hvem kan du klage til? 
 

 

 

 

 Frist til å klage 
 

 

 

 

 

Rett til å kreve 

begrunnelse 
 

 
Innholdet i klagen 

 

 
 

 

 

Utsetting av vedtaket 

 
 

 

Rett til å se 

saksdokumentene og til 

å kreve veiledning 
 

 
 

 
Kostnader ved 

klagesaken 
 

 

 

 

 

Klage til 

Sivilombudsmannen 
 

 

  

 Særlige opplysninger 

 
 

 Du har rett til å klage over vedtaket. 

  
Klagen sendes til kommunen, postmottak@skaun.kommune.no eller Skaun kommune 

Postboks 74, 7358 BØRSA. Dersom vi ikke tar klagen til følge vil den bli oversendt 

klageinstansen som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse.  

Klagefristen er 3 uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er 

postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bør du oppgi datoen for når du mottok dette brevet. 

Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget 

fristen, og da må du oppgi årsaken til at du ønsker det. 

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan du kreve en slik begrunnelse før 

fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.  

Du må presisere: 

- Hvilket vedtak du klager over 
- Årsaken til at du klager 
- Den eller de endringer som du ønsker 

- Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen 

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid 

søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er 

avgjort, jf. Forvaltningsloven § 42. 

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette 

finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. Du må i tilfellet ta kontakt med oss. 

Vi kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og om 

reglene for saksbehandling. 

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt 

rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres 

advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres 

fordel, kan du etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har 

vært nødvendige for å få endret vedtaket.  

Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for 

sakskostnader. 

Dersom du mener at du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan du 

klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen). 

Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den 

offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller 

forsømmelser. 

  

 

mailto:postmottak@skaun.kommune.no

