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Godkjenning - Arealoverføring fra eiendommen gnr/bnr 26/2 til 26/1 
 
 
VEDTAK 
 
Søknad om arealoverføring fra eiendommen gnr/bnr 26/2 til gnr/bnr 26/1 er godkjent.  
 
Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4. 
 
Saken er behandlet som saksnr. 11/23 etter delegert myndighet fra Kommunestyret. 
---- 
 
Saksvurderingen ligger vedlagt. 
 
Vedtaket kan påklages. Veiledning til klage, og skjema for å levere klage på vedtaket finner du her: 
https://kommune24-7.no/5029/702514  
 
Med hilsen 
Plan og miljø 

 

 
Ingebjørg Stavheim 
Ingeniør 
 

Telefon: 95 99 02 97 
ingebjorg.stavheim@skaun.kommune.no  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Kopi til: 
John Arve Myhren, Sagbergsvegen 9, 7350 BUVIKA 
 
Vedlegg: 
Kart   

 
  

https://kommune24-7.no/5029/702514
mailto:ingebjorg.stavheim@skaun.kommune.no


Saksvurdering  
 
Saksopplysninger 
Gjelder:     Arealoverføring 
Vedtak dato:     31.01.2023 
Behandling:    Delegert sak 11/23 
Søknad mottatt:   13.12.2022 
Tiltakshaver:    John Arve Myhren 
Hjemmelshaver:   Salvesen & Thams Eiendom AS v/ Yngve Bakken 
Gnr/bnr avgiver:   26/2 
Gnr/bnr mottaker:    26/1 
Areal:      31.700 m2 

 
Det søkes om arealoverføring av 4 arealer fra eiendommen gnr/bnr 26/2 til gnr/bnr 26/1.  Det oppgis 
i søknaden at delingen er i rasjonaliseringsøyemed. Det er framlagt avtale mellom selger og kjøper 
datert 14.11.2022. 

Det er i sak DS 6/23 gitt samtykke til fradeling av grunneiendommen gnr/bnr 26/2 etter jordlova § 12.  
 
Godkjente tegninger og kart 
Kart, datert:     Udatert, mottatt 13.12.2022 
 
Infrastruktur 
Ingen endring 
 
Byggegrunn/ miljøforhold 
Det omsøkte arealet ligger delvis innenfor aktsomhetsområde for flom og kvikkleire. Da bruken av 
arealet ikke skal endres ved arealoverføringen, vurderes det ikke til at dette har noen innvirkning på 
søknaden. 

Det er registrert elvemusling i nærheten av det omsøkte arealet. Det vurderes ikke til at søknaden får 
noen innvirkning på disse. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er ivaretatt. 
 
Planstatus  
Arealet som skal fradeles er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 
09.02.2016, delplan Ånøya. Arealet er hovedsakelig vist med formål landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF). Mindre deler er vist med formål bolig- og fritidsbebyggelse. Bruken av arealene 
skal ikke endres med fradelingen og delingen er ikke betinget av dispensasjon.  
 
Naboer 
Det er ikke fremlagt kvittering for at naboer er varslet om delingen. Bruken av arealene endres ikke av 
fradelingen og det anses ikke som nødvendig med nabovarsel.  
 
 
 
 
 
 
 



Informasjon 
Faktura for saksbehandlingsgebyr sendes til tiltakshaver. 

Vedtaket innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 

Når det det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre 
oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker. Dette med unntak for perioden 1. 
november til 1. april. I dette tidsrommet løper ikke tidsfristen for oppmålingsforretning.  

Rekvisisjon av oppmålingsforretning ble levert samtidig med søknad om deling.  

Ved eventuelle endringer av tiltaket må kommunen varsles skriftlig. Skifte av tiltakshaver eller 
ansvarlige foretak under arbeidet skal meldes til kommunen.  


