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TRØNDELAG PIPESENTER AS 
   
Mølnhaugan 7 
7318 AGDENES 

 

 
 
Vår saksbehandler 
Kjell Ivar Framås 

Saksnummer 
BYGG-22/01076 
oppgis ved alle henvendelser 

 
Dato 
29.11.2022 

 
 
1/133 Strandveien 18, ferdigattest for rehabilitering av skorstein 
 
Eiendom (gnr/bnr/snr/fnr): 1 / 133 / 0 / 0            

 

Ansvarlig søker TRØNDELAG PIPESENTER AS 
Tiltakshaver Kjersti Bakken Ekeberg 

 
 

  
   

 
  

 
VEDTAK 
Orkland kommune godkjenner søknaden om ferdigattest. 
 
Ferdigattest gjelder slik det er beskrevet i vedtak BYGG-22/01076-2, som gjaldt rehabilitering av 
skorstein i tegl med Jøtul runde stabile stålrør, Ø 150 mm, lengde 10 meter, med 
godkjenningsnummer 0476-CPR-5511. Ett ildsted skal reinstalleres. Ett tilkoblingspunkt for ildsted 
monteres og blendes av i 1. etg. Ildsted monteres senere. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggverkets/tiltakets tekniske kvalitet, men en bekreftelse 
på bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Vi viser til plan- og bygningsloven § 21-10.  
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 
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VEDTAK
Orkland kommune godkjenner søknaden om ferdigattest.

Ferdigattest gjelder slik det er beskrevet i vedtak BYGG-22/01076-2, som gjaldt rehabilitering av
skorstein i tegl med Jøtul runde stabile stålrør, Ø 150 mm, lengde 10 meter, med
godkjenningsnummer 0476-CPR-5511. Ett ildsted skal reinstalleres. Ett tilkoblingspunkt for ildsted
monteres og blendes av i 1. etg. Ildsted monteres senere.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggverkets/tiltakets tekniske kvalitet, men en bekreftelse
på bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Vi viser t i l plan- og bygningsloven § 21-10.
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg:  

         
 
Kopimottakere: Beredskap 

Kjersti Bakken Ekeberg 
 
Brann og redning, Orkland v/Feieravdelingen 
• ved søknader hvor det installeres fyringsanlegg med gass, olje/parafin og/eller ved eller andre 

biobrensler som energikilde 
 
SAKSBEHANDLING MED BEGRUNNELSE FOR VEDTAK 
 
Vi mottok søknaden 23.11.2022. 
 
Alle søknadspliktige arbeider skal avsluttes med ferdigattest. Kommunen gir ferdigattest når det 
foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse. Vi viser til plan- og 
bygningsloven § 21-10. 
 
Gjennomføringsplan oppdatert 22.11.2022 viser at alle foretak som har erklært ansvarsrett i 
tiltaket er ferdig med arbeidet. 
 
Sluttdokumentasjonen vi har mottatt viser at byggearbeidene er utført i samsvar med tillatelsen. 
 
 
ORIENTERING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK 
 
Klagerett 
Dere har rett til å klage på vedtaket. 
 
Hvem kan dere klage til? 
Klagen sendes Orkland kommune. Hvis de ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til 
Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før 
fristen går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, 
bør dere oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort 
fra klagen. Dere kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker 
dette. 
 
Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom dere mener at kommunen ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse 
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen. 
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bygningsloven § 21-10.
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tiltaket er ferdig med arbeidet.

Sluttdokumentasjonen vi har mottatt viser at byggearbeidene er utført i samsvar med tillatelsen.

ORIENTERING OM RETT TIL Å KLAGEPÅFORVALTNINGSVEDTAK

Klagerett
Dere har rett t i l å klage på vedtaket.

Hvem kan dere klage til?
Klagen sendes Orkland kommune. Hvis de ikke tar klagen t i l følge, vil den bli oversendt til
Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før
fristen går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid,
bør dere oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort
fra klagen. Dere kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken ti l at dere ønsker
dette.

Rett til å kreve begrunnelse
Dersom dere mener at kommunen ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen.
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Innholdet i klagen 
Dere må presisere: 

- hvilket vedtak dere klager over 
- årsaken til at dere klager 
- den eller de endringer som dere ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
 

Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Dere kan imidlertid søke om å 
få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. 
forvaltningsloven § 42. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dere må i tilfelle ta kontakt med Orkland kommune. De kan også gi 
nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.  

 
Kostnader ved klagesaken 
Det er adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. 
Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning 
for sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere dere om retten til å 
kreve slik dekning. 
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