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Klage på godkjenning av byggesøknad refnr:2022/18/01 Sak nr 2018/966 
Vi viser til deres godkjenning av byggesøknad 18/966 den 23. november. Vår klage av 8. 
oktober viser til at vi ikke har fått tilsendt noen søknadsdokumenter av søker. Selv etter 
klaging av mangelfull informasjon får vi ikke innsyn i byggesøknad med tilhørende 
situasjonskart og tegninger av tiltak. Vi ser på dette som svært uheldig og et klart brudd 
informasjonsplikten i forbindelse med søknadsprosessen. 
 
Av godkjenning vises det til at søker må gjøre endringer og framlegge nytt situasjonskart og 
tegninger av tiltak før igangsetting. Dette ser vi også som et klart brudd på 
godkjenningsprosessen da vi som nærmeste nabo ikke får sett og uttalt oss om endringene 
av tiltaket. Vi ser det er svært uheldig at kommunen kan godkjenne store endringer på et 
tiltak uten at naboer blir informert og kan uttale seg om endringene. 
 
Av godkjenning vises det til at tiltaket skal tas ut av frisiktsonen. Dette ser vi også som et 
klart brudd på godkjenningsprosessen da vi som nærmeste nabo ikke får uttalt oss om 
endringene av tiltaket. Det er svært uheldig at kommunen kan kreve og godkjenne flytting av 
et tiltak som kan være til stor ulempe for oss uten at vi blir informert og får uttale oss om 
endringene. 
 
På bakgrunn av dette påklages vedtaket pga. mangelfull informasjon om byggesøknad, 
situasjonskart og tegninger av tiltak. Vedtaket er gjort uten å følge prosessen rundt søknad 
om dispensasjon i henhold til Plan- og bygningsloven § 19.1. Søknaden er for et tiltak med 
flatt tak, og det er gjort et godkjenningsvedtak på et tiltak med saltak uten at det følger med 
situasjonskart og tegninger. 
 
Pga. mangelfull involvering rundt søknaden og godkjenning av store endringer av et større 
tiltak krever vi innsyn i byggesøknad, situasjonskart og tegninger i henhold til § 19.1. Dette 
gjøres enklest med at godkjenningen trekkes tilbake og søknaden sendes ut på nytt til 
involverte naboer for informasjon og uttalelse. Alternativt, kan kommunen be søker sende 
ut oppdatert informasjon til naboer for uttalelse (med rett til påklaging av vedtak) før 
byggestart. 
 
Med hilsen 
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