Carl Henrik Berg
Øvre Bogenvei 72
3152 Tolvsrød

Tønsberg, 25.01.2019

Fylkesmann i Vestfold
kommune.no

tonsber

ostmottak

KLAGE PÅ VEDTAK OM BORTFALL AV GEBYR - REF 19/3614

Jeg viser til brev datert 17.januar 2019 og klager herved på Deres vedtak.
For ordens skyld vil jeg presisere at jeg ikke søker om bortfall av gebyr, men jeg bestrider at jeg er blitt fakturert
for gebyr vedrørende

min byggesak.

.

Bygningsmyndighetene

'

30.06.2017 fikkjeg

mottok byggesøknaden

24.05.2017.

foreløpig svar på søknaden med informasjon

om mangler ved søknaden og den

videre saksgang.
dokumentasjon

sendt kommunen

og søknaden var således komplett.

.

Den 11.10.2017 ble etterspurt

.

Vedtak på søknaden ble fattet 16.11.2018. Dette er ganske nøyaktig 18 måneder(1,5år)
ble mottatt

etter søknad

av kommunen.

Basert på brev fra kommunen

30.06.2017 og mitt svar 11.10.2017 foreligger

det en fullstendig

søknad. Dersom

mener at søknaden hadde vesentlige mangler eller feil skulle søknaden avvises. Dette ble ikke gjort.

kommunen

er tatt

Det er å anse at søknaden

til behandling

Ihht departementets

at den er mottatt.

dersom

retningslinjer

kommunen

ikke avviser

søknaden

innen

kort tid etter

presiseres det at «Tid som brukes til å vurdere om

søknaden er klar til å behandles må regnes med i fristen på 12 uker».
At kommunen

over ett år etter søknaden er mottatt

byggegrense mot fylkesvei har ingen betydning

finner ut at Statens Vegvesen må gi dispensasjon

om utfallet

i denne saken.

Hadde søknaden blitt avvist kunne vi anke saken og eventuelt
forholde

kr 66.750,— krediteres.

Ber om at hele beløpet krediteres.

ve

av reguleringsplanen
og uten mulighet til å

meg til saken.

l og med at saksbehandlingsfristen

Med

søkt om mindre endringer

og Trysilhus gjorde, men min sak ble liggende uten behandling

slik som både kommunen

fra

lig hilsen
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er oversteget

med såpass mange måneder skal hele behandlingsgebyret

på

