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93/32 Vedtak om ferdigattest - bruksendring, tilbygg og
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TILTAK/ TILTAKSTYPE
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ANSVARLIG SØKER:
TILTAKSHAVER:

Bruksendring, tilbygg og påbygg
93/ 32/ 0/ Lindebergvegen 24
Siv.ing.arkitekt J.Jakob Judis
Jeyakkumar Anthonyppillai

VEDTAK:
Med dette gis ferdigattest for byggearbeid.
Ferdigattesten gis etter søknad og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jf.
plan- og bygningsloven § 21-10 og byggesaksforskriften § 8-1. Den fremlagte
dokumentasjonen bekrefter at alle krav og betingelser som er gitt i tillatelsen, og
som følger av gjeldende bestemmelser er dokumentert oppfylt. Ferdigattesten
gjelder for tiltaket slik det er beskrevet i byggetillatelsen datert 29.07.2016.
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen
fastsetter, bruksendring krever særskilt tillatelse (jf. pbl § 20 -1 bokstav d)).
Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus innen tre uker fra
mottakelsen av dette brevet, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven
§ 1-9. Evt. klage sendes Plan, næring og byggesak, Postboks 113, 1921
SØRUMSAND. Klagen vil først bli behandlet av miljø og
samfunnsutviklingsutvalget. Hvis vedtaket opprettholdes sendes saken til
fylkesmannen i Oslo og Akershus til avgjørelse. I h.h.t. forvaltningslovens § 18, jf.
§ 19 har de som er part i saken anledning til å se sakens dokumenter. En klage
Besøksadresse:
Sørumsandvegen 77, 1920 Sørumsand
Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand
Fakturaadresse
Postboks 3, 1921 Sørumsand

Sentralbord:
63 86 90 00
Faxnr
Direkte innvalg:
+47 63 86 98 26

www.sorum.kommune.no
E-post:
postmottak@sorum.kommune.no
Org nr.:
942645295

kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for
tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Ytterligere informasjon
vedrørende klageadgang kan fås via kommunens internettsider eller ved direkte
henvendelse.

Med hilsen

Armin Shivania
Byggesaksrådgiver
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