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VEDLEGG MELDING OM VEDTAKFRA
 DLÅNJTVALGETlå DS 19

isabelle.[§dersen@masoy.kommune.no

Planutvalget behandlet i møte 14.05.2019 sak 6/19 - Søknad om dispensasjon fra
arealplan for åtte ankerliner med tilhørende anker i Bakfiord - Måsøy kommune.

Vedtak:

Planutvalgeti måsøykommunegir dispensajonFrakommuneplanensarealdel.ogstillersegpossitivtil etablering
av akvakultur lokalitet ved omsøkte arealer.

Enst. vedtatt

Rett utskrift bekreftes:
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TEKNISK ETAT

OPPLYSNINGER OM KLAGERETT M.M.

1 Måsøy kommune - Teknisk etat- Planmyudigheten

MELDING OM RETT TIL Å KLAGE OVER FORVALTNINGSVEDTAK:
(Forvaltningslovens kapittel Vl)_jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser

2 Mottakere jfr. adressat/adresseliste/kopiliste 3 Dato:26.05.2009

4 Klageinstans: Planutvalget i Måsøy

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtaket De har
fått underretning om.

Klagerett

Hvem kan de klage til?

Fristen til å klage

Retten til å kreve begrunnelse

Klagens innhold

Utsetting av vedtaket

Torget l

9690 Havøysund

De har rett til å klage over vedtaket

De kan klage til klageinstansen som er nevnt i rubrikk 4 foran, men
klagen skal først sendes det organ De får denne melding fra (jfr
rubrikk l). Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak som følge av
klagen. vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse.

Klagefristen er 3 uker fra den dagen dette brevet kom fram, eller fra
det tidspunkt parten i saken burde ha skaffet seg kjennskap til
vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens
utløp.
Dersom de klager så sent at det kan være uklart om de har klaget i
rett tid, bes de oppgi når denne melding korn fram.
Dersom klagen blir sendt for sent er det adgang til å se bort fra den.
Om De har særlig grunn til det kan De likevel søke om forlenget
klagefrist. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forlengelsen.

Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De
sette frem krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av
klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner
â løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen.

Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de
endringer som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å
klage, og eventuelle andre opplysninger som kan få betydning for
vurdering av klagen. Klagen må undertegnes.

Selv om De har klagerett kan vanligvis vedtaket gjennom føres
straks. De har imidlertid adgang til å søke om åfå utsatt
iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er ute, eller klagen
avgjort.
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Rett til å se sakens
dokumenter og til å kreve
veiledning

Kostnader ved klagesaken

Klage til Sivilombudsmannen

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken.
De må i tilfelle vende Dem til det foivaltningsorganet som harsendt
dem meldingen (_jfrrubrikk1).Der kan De også få nærmere
veiledning om adgangen til âklage, om fremgangsmåtenved å
klage og om reglene for saksbehandlingenellers.

De kan søke om å få dekket utgiftene til nødvending advokatbistand
etter reglene om fri rettshjelp.Her gjelder imidlertidnormaltvisse
inntekts-og formuesgrenser.
Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere
veiledning. Det er også særskilt adgang til åkreve dekning av for
vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til
advokatbistand,men normalter det et vilkårat det organ som har
truffetdet første vedtaket hargjorten feil slik at det blir endret.
Klageinstansen(jfr rubrikk4) vil om nødvending orientere Dem in
rettentil å kreve slik dekning for saksomkostninger.

Stortingetombudsmann for forvaltningen(Sivilombudsmannen) har
ikke adgang til å behandle saker som er avgjort av Kongen i
statsråd.Dersom De nâ får Deres klage avgjort i statsrådfordi
Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn
for Sivilombudsmannen.


