Dato: 01.06.2021
Vår ref.: 20/5981-6
Arkivkode: FEIGB 0/1
Løpenum: 21/14356
Deres ref: JA Andresen

Mesnasaga Vel og Veglag
c/o Jon Alf Andresen
Amtmann Sommerfeldts gate 18
2615 LILLEHAMMER

TILLATELSE TIL TILTAK
Vedrørende:
UTBEDRING AV TO BÅTANKOMSTER - MESNASAGA
Adresse:
Mesnasaga - Nord-Mesna
Gnr./Bnr.:
0/1
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

Mesnasaga Vel og Veglag
Mesnasaga Vel og Veglag c/o Jon Alf Andresen

Administrativt vedtak jamfør Lillehammer kommunestyres delegasjonsreglement:
Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1, godkjennes.
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for
dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges jf. pbl. § 21-9.
Vedtaket er fattet i samsvar med pbl. av 27.06.2008 nr 71 med endringer.
Tillatelsen gis på følgende vilkår:
1.
Tiltaket skal utføres i tråd med dispensasjonsvedtak datert 23.06.2020.
2.
Når tiltaket er utført, skal det foretas sluttkontroll og anmodes om ferdigattest eller
midlertidig brukstillatelse, jf. pbl. § 21-10. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt
ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse.
Saksopplysninger:
Søknad om tillatelse etter pbl. § 20-3 er datert 27.04.2021 og mottatt 29.04.2021.
Tilleggsdokumenter er sist mottatt 25.05.2021. Tegninger, situasjonsplan og redegjørelse er mottatt.
Søknaden gjelder utbedring av to båtankomster. Det skal utføres utbedring i strandsonen på to
angitte steder. Ved atkomst i lokalitet 1 nord i området ønskes det å utbedre atkomstvegen ned til
området, samt grøfte 5-10 meter utover langs bekken som munner utover stranden. Ved atkomst i
lokalitet 2 på sørsiden av Nord-Mesna ønsker man å rydde stein 10-20 meter utover stranden.
Arbeidet utføres ved lav vannstand.
Det er innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2020-2030 fra det generelle
byggeforbudet innenfor 50-metersbelte langs vann og vassdrag.
Nabovarsel:
Kommunen gir, jf. pbl. § 21-3 og SAK 10 § 5-2, fritak for varsling til eierne av naboeiendommer. I
forbindelse med behandling av dispensasjon ble saken sendt på høring til berørte og regionale
myndigheter
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Dispensasjon:
Det er gitt vedtak om dispensasjon på vilkår, datert 23.06.2020 i sak 19/6030.
Tilsyn:
Det er ikke foretatt tilsyn i saken.
Ansvar:
Erklæring om ansvarsrett er mottatt fra maskinentreprenør Håkon Rogstad AS.
Generelt: Ansvarsområder som ikke er oppført på gjennomføringsplan er ansvarlig søkers ansvar jf.
pbl. § 23-4, jamfør SAK § 12-2, c siste avsnitt. Dette gjelder også for senere innsendte
gjennomføringsplaner. Er det avvik mellom gjennomføringsplan og ansvarserklæring(er) vil
ansvarserklæringen være bestemmende. Det må innsendes korrigert ansvarserklæring og/eller
gjennomføringsplan om det ikke er samsvar mellom disse. Kommunen behandler ikke erklæringer
om ansvarsrett. Nye erklæringer og oppdaterte gjennomføringsplaner som innsendes, journalføres i
byggesaken uten noen form for vedtak eller tilbakemelding til søker.
Gebyr:
Faktura på gebyr i forbindelse med byggesaken sendes tiltakshaver separat. Det vises til
kommunens gebyrregulativ for tjenesteområde Byggesak, vedtatt med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 33-1.
Klagerett:
Med hjemmel i forvaltningslovens § 28 kan vår avgjørelse påklages til Statsforvalteren i Innlandet
innen tre uker etter mottatt vedtak. Klagen skal sendes til Lillehammer kommune, postboks 986,
2626 Lillehammer. Klagen må begrunnes, angis hva det klages over og hvilke endringer som
ønskes.
Det opplyses samtidig om adgangen til å anmode om utsatt iverksetting inntil en eventuell klage er
endelig avgjort jamfør forvaltningslovens § 42.
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer

Med hilsen
Kjell Arve Bråtesveen

Kenneth Ulen

Tjenesteområdeleder

Saksbehandler

Kopi:
Økonomi

- kopier utover dette er ansvarlig søkers ansvar -
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BEREGNINGSGRUNNLAG / GEBYRER
Vedrørende:
Adresse:
Gnr./Bnr.:
Saksnummer:
Vedtaksdato:

TILLATELSE TIL TILTAK - UTBEDRING AV TO BÅTANKOMSTER MESNASAGA
Nord-Mesna
0/1
20/5981
01.06.2021

FAKTURAADRESSE:
Mesnasaga Vel og Veglag
c/o Jon Alf Andresen
Amtmann Sommerfeldts gate 18
2615 LILLEHAMMER

GEBYRER for byggesaksbehandling jamfør gebyrregulativet
2.10 Vesentlig terrenginngrep

Kr. 2 700,-

konto 16203 – ansvar 5211 – funksjon 3020
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