Vestby kommune
Bygg

Adresseinformasjon fylles inn ved
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Deres ref.
/YR 154950/11583

Vår ref.
17/02483-34

Saksbehandler
Eline Rummelhoff-Larsen

Dato
13.03.2019

Saken anses tilstrekkelig opplyst - Ber om fullstendig klage - Gnr 56
Bnr 43 - Bråtebuktveien 31 - Tilbygg
Vi viser til mottatt klage på vedtak datert 01.02.2019, etterfølgende forespørsel om
befaring på eiendommen i brev datert 15.02.2019 og epost der svar etterlyses av
28.02.2019.
I klagen datert 01.02.2019, ble det foreslått en befaring på eiendommen der
tiltakshaver fikk muligheten til å påvise tiltakene og forklare/presentere
dokumentasjon knyttet til når tiltakene ble oppført. I det etterfølgende brevet av
15.02.2019 ble det bedt om tilbakemelding på hvorvidt befaring var aktuelt for
kommunen, og anmodet om at fristen for å supplere klagen ble utsatt til etter befaring
ble avholdt. I den etterfølgende eposten opplyser advokat Romsvik at han ikke ser
det hensiktsmessig å supplere klagen noe mer før kommunen har besvart brevet.
Vi anser at sakens dokumenter, digitale og historiske kart og flybilder gir tilstrekkelig
informasjon til at vi kan behandle klagen, jf. fvl. § 17. Vi finner derfor ikke grunn til å
delta på befaring i forbindelse med klageomgangen. For ordens skyld nevner vi at
plan- og bygningsloven ikke påbyr befaring.
Vi anser at klager har hatt tilstrekkelig tid til å innhente dokumentasjon og
informasjon for å supplere klagen innenfor den utsatte klagefristen gitt i brev av
11.02.2019, til 04.03.2019. På denne bakgrunn ber vi om at komplett klage sendes
inn senest innen 20.03.2019.
Vi vedlegger informasjon om politisk klagebehandling og tidspunkt for behandling.

Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusgata 1
www.vestby.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 98 01 00
+47 64980101

Org.nr.
Bankgiro

943 485 437
1613.07.00342
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Med hilsen

Einar Georg Nilsen
bygningssjef

Eline Rummelhoff-Larsen
byggesaksbehandler/juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Advokatfirmaet
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