Balsfjord kommune – for framtida
Vår dato

Plan, Landbruk og Drift
Vår saksbehandler

28.11.2018

Vår referanse

2018/1691 20254/2018
Arkivkode: 47/45

Deres dato

Deres referanse

Annette Løvhaug, tlf 947 86 194

ØYSTEIN THOMMESEN AS
Kjøpmannsgata 17
7013 TRONDHEIM

FORELØPIG MELDING I FORVALTNINGSSAK
Forvaltningslovens § 11 a, andre og tredje ledd
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid
før en henvendelse kan besvares, skal det
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig
gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen
til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt
mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan
unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar
etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i
løpet av en måned etter at den er mottatt.

Foreløpig melding til byggesak på 47/45 TINE Storsteinnes
Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang:

☐

Vi har stor arbeidsbyrde, slik at nye saker dessverre må settes i kø. Vi behandler saker
fortløpende, men du kan måtte vente inntil ……..(2 uker?)

☐
☐
☐

Saken blir trolig ikke avgjort før i møte som skal holdes den xx.xx.xxxx

X

Andre grunner til at saken ikke kan behandles/avgjøres med en gang:

Vi må innhente uttalelser fra andre instanser, særlig fra …………
Saken blir sendt herfra dato xx.xx.xxxx til ……………som har myndighet til å avgjøre saken.

Saksbehandler har ferie til og med 12. desember 2018. Søknadene som er
innkommet i hennes ferie blir behandlet fortløpende etter denne dato.

Mette Toftaker
konsulent

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.
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