Osen kommune
Utvikling og Miljø

ATLE KARLSEN AS
c/o Atle Karlsen Sneveveien 26
7740 STEINSDALEN

MELDING OM VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.
4421/2020/5020/15/18/4RBR

Dato
19.11.2020

Saksnr: 95/20
5020/15/18 - ATLE KARLSEN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR
REHABILITERING AV SKORSTEIN. TILTAKSHAVER - GEIR THUNG, SUNDET.
Eiendom:
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:

Gnr/bnr. 15/18
Geir Thung, Sundet
Atle Karlsen AS, Osen

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 pkt. f, samt Osen kommunes
delegasjonsreglement gis det tillatelse til rehabilitering av skorstein ved innsetting av
foringsrør av stål type HetaFab i bolig ved gnr. 15/18 som omsøkt og under følgende
forutsetninger:
 Godkjent monteringsanvisning for stålpipe må følges.
 Før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal kontrollansvarlig for
utførelsen sørge for sluttkontroll iht. plan- og bygningslovens (Pbl) § 21-10, og
forskriftens SAK § 14-8.
 Anmodning om ferdigattest skal sendes kommunen etter at kontroll av prosjektet er
gjennomført.
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt inne fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over,
den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager
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så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne
melding kommer frem.
Saksopplysninger:
Atle Karlsen AS søker om rehabilitering av skorstein i bolig ved gnr. 15/18. Det skal settes
inn foringsrør av rustfritt stål. Stålrøret er av type Heatfab, som er typegodkjent av Sintef.
Ansvarshavende har monteringsgodkjenning for denne type rør.
Ansvarsrett
Det er oversendt en gjennomføringsplan som beskriver alle fagområder som er ansvarsbelagt.
Atle Karlsen AS har levert erklæring om ansvarsrett for prosjektering og utførelse for
rehabilitering av skorstein.

Med hilsen
Odd-Robert Solvåg
Sektorleder
Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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