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SELBUHUS INDUSTRIER AS 
Selbuvegen 817 
 
7580  SELBU 

  

Godkjenning:  Ett-trinns søknad -  Nytt bygg – bolig og bod 
Eiendommen gnr/bnr 161/18  
 
VEDTAK 
Søknaden din om bygging av bolig og bod på eiendommen gnr/bnr 161/18 er godkjent, 
jf. plan- og bygningsloven §§ 20-1 bokstav a og 20-2. Tillatelsen omhandler ikke bad 
i 2. etasje og dette må omsøkes på et senere tidspunkt. 
 
Vilkår: 

1. Fjernet matjord fra omsøkte areal tilføres hovedeiendommen som 
jordforbedring. 

 
2. Det foreligger en veirett over gnr/bnr 161/2 i forholdt til gitt dispensasjon og 

tillatelse til deling av grunneiendom, men denne er gitt på Jan Morten 
Fossum og omhandler ikke veirett til gnr/bnr 161/18. Tinglyst veirett til 
eiendommen gnr/bnr 161/18 må fremlegges før brukstillatelse/ferdigattest 
utstedes. Det samme må foreligge for vei over gnr/bnr 161/14 og 16. 

 
3. Hvis utførelse av utslippsanlegg utføres på en slik måte at det ligger på 

annens grunn må det fremlegges skriftlig og tinglyst erklæring for dette før 
brukstillatelse/ferdigattest utstedes. 

 
4. Det må framlegges tinglyste rettigheter til å ha vannledning liggende over 

annens grunn før brukstillatelse/ferdigattest utstedes. 



 
Saken er behandlet som saksnr. 535/20 etter delegert myndighet fra Plan- og 
miljøutvalget (PMU). 
---- 
 
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  
 
  

https://kommune24-7.no/5029/702514


Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Svein Ivar Espås 
Rådgiver 
 
Direkte innvalg: 72 86 72 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: Plan- og miljøutvalget 
Bjørn Sverre Stensås  
Jan Morten Fossum 
Svein Erik Damli 
 

  



Saksvurdering  
 
Saksopplysninger 
Gjelder:     Nytt bygg - boligformål 
Vedtak dato:     16.09.2020 
Behandling:    Delegert sak 535/20 
Søknad mottatt:   17.08.2020 
Ansvarlig søker:   SELBUHUS INDUSTRIER AS 
Tiltakshaver:    Bjørn Sverre Stensås 
Hjemmelshaver:   Jan morten Fossum 
Eiendom/byggested:   7355 Eggkleiva 
Gnr/bnr:    161/18 
Bygningstype:    Enebolig 
Bygningsnummer:    
Bebygd areal:    141 m2 

Bruksareal:    153,2 m2 

Mønehøyde:    +kote 113,9 
Gesimshøyde ark:   + kote 112,2 
Grunnmurshøyde:   + kote 107 
Fyllingshøyde:    ca. 1,3 m på det høyeste 
Skråningshøyde:   ca. 2,95 m på det høyeste 
Takvinkel:    39o 

Boligens avstand til nabogrense: ca 4,1 
 
Godkjente tegninger og kart 
Situasjonskart mottatt:     17.08.2020 
Fasadetegninger datert:    07.01.2020   
Snitt- og plantegninger mottatt:   15.09.2020 
Terrengsnitt datert:    15.09.2020 
 
Infrastruktur 

Vann   Privat     Tillatelse datert 14.06.2019  
Intensjonen med avtale om tilkobling er i orden, men denne er kun rettet mot Jan 



Morten Fossum. Det må framlegges en tinglyst avtale som gir eiendommen rett til 
tilkobling, samt at det må framlegges tinglyst erklæring som gir eiendommen rett til å 
ha vannledning liggende på annens grunn. 

Avløp   Privat     Utslippstillatelse gitt 23.01.2020 
Hvis tilfellet må det framlegges tinglyst erklæring om tillatelse til å ha anlegg eller 
deler av anlegg på annens grunn, samt at utslippstillatelse er gitt til Jan Morten 
Fossum. Det vil si at det nå er endret tiltakshaver. 

Vei   Fylkeskommunal   Tillatelse gitt 23.10.2019 

Vei   Privat     Delvis veirett gitt 14.06.2019 
Intensjonen med veiretten er i orden, men denne er kun rettet mot Jan Morten Fossum 
og ikke gnr/bnr 161/18. Det må framlegges tinglyst erklæring for veirett over de 
berørte eiendommene. 

 
Byggegrunn/ miljøforhold 
Det foreligger ingen kjente registreringer. 
 
Ansvarlig søker skriver i vedlegg til søknad at:  

 
 
Kommunen bemerker at det er TEK17 som ligger til grunn for behandlingen av denne 
søknaden og ikke TEK10. Det legges til grunn at kravene gitt i TEK17 blir ivaretatt.  
 
Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 
09.02.2016, delplan Eggkleiva. Eiendommen er vist som LNF. 
 
Dispensasjon 
I møtet i Plan og miljøutvalget den 17.09.2019, sak nr 32/19, ble følgende vedtak 



fattet: 
Plan- og miljøutvalget innvilger med hjemmel i Plan- og bygningsloven §19-2, søknad 
om dispensasjon fra LNF, fradeling av 609 kvm til boligformål. 
 
Plan- og miljøutvalget kan ikke se at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra 
blir vesentlig tilsidesatt. 
Vurdering: 

 Omsøkte boligtomt ligger på et brattlendt terreng, uegnet for konvensjonelt 
landbruk 

 Arealet har lite eller ingen verdi i jordbruksmessig sammenheng. 
 Lokal landbruksforvalting uttaler at en eventuell fradeling ikke vil medføre 

hverken drifts- eller miljømessige ulemper for jordbruket i omegn. 
 Kjøper av området driver med hestehold og vil benytte resten av arealet på 

eiendommen gnr/bnr 161/16 til beitemark. Dette må vurderes som et positivt 
tiltak for opprettholdelse av kulturlandskapet i området. 

 Det er registrert et område naturbeitemark med B-verdi et stykke vest for det 
omsøkte området. Det er i midlertid så stor avstand mellom naturbeitemarka og 
det omsøkte arealet, at risikoen for påvirkning må kunne sies å være begrenset. 
Kommunen mener at prinsippene i § 8-12 er vurdert. 

 Tiltaket berører ingen kjente kulturminner. 
 Kommunen kjenner ikke til usikre grunn-/eller miljøforhold som kan være til 

hinder for tiltaket etter PBL §28-1. 
 Fjernet matjord fra omsøkte areal tilføres hovedeiendommen som 

jordforbedring. 
 
Vilkår: Søker må dokumentere tilfredsstillende adkomstvei til den omsøkte tomta. 
 
En helhetsvurdering tilsier at fordelene til å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. 
 
Naboer 
Naboer og gjenboere er varslet. Det er ikke kommet merknader til selve søknaden, 
men ansvarlig søker bemerker at de har mottatt en henvendelse fra hjemmelshaver av 



eiendommen gnr/bnr 161/10 om at det er levert et skriv direkte til kommunen.  
 
Merknader til nabovarsel skal sendes direkte til ansvarlig søker, dog har bemerker 
sendt en e-post til ansvarlig søker den 10.07.2020 som sier at det er lever et skriv 
direkte til kommunen. Skrivet skulle vært vedlagt e-posten.  
 
Kommunens vurdering: 
Merknad relevant for byggesaken sier at hjemmelshaver av gnr/bnr 161/10 er i mot 
bygging på dyrket mark. Dette er vurdert gjennom søknad om dispensasjon og deling 
av grunneiendom hvor bemerker også var part i saken. Frist for å klage på vedtak om 
dispensasjon fra formålet LNF utgikk medio oktober i 2019. Det øvrige som merknaden 
inneholder er privatrettslig og derfor ikke aktuelt for byggesaken. 
 
Annet 
Det fremgår av søknad at bad i andre etasje ikke er en del av denne søknaden og må 
omsøkes på et sener tidspunkt. 
 
Foretak som har erklært ansvarsrett: 
Ansvarlig foretak, 
med 
organisasjonsnum
mer 

Godkjenningsområder Tiltak
sklass
e 

Sentral 
godkjennin
g 

Selbuhus Industrier 
AS 
976593626 

Ansvarlig søker (SØK) 
Prosjektering (PRO) 

- Prosjektering av situasjonsplan, 
estetisk utforming, 
terrengtilpassning og innvendig 
planløsning. 

- Oppmålingsteknisk 
prosjektering. 

- Prosjekterig av bygningsmessige 
arbeider i våtrom, med fall og 
membran. Hovedplan. 

1 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 

06.09.2018-
06.09.2021 



- Prosjektering av tømrerarbeider 
med tilhørende detaljer. 

Utførelse (UTF) 
- Utførelse av tømrerarbeider 

inklusive trekonstruksjoner i 
våtrom, hovedplan. 

- Utførelse av membran på vegg 
og gulv, samt tetting sluk. 
Hovedplan. 

- Montering ventilasjonanlegg med 
kanalgjennomføringer. 
Innregulere anlegget. 

 
1 
 
 
1 
 
1 

Morken Maskin AS 
920366201 

Prosjektering (PRO) 
- Prosjektering av mur- og 

betongarbeider. Prosjektering 
av markisolasjon. 

- Prosjektering av gravedybde, 
oppbygging av bærelag, krav til 
komprimering og håndtering 
overvann. Prosjektering av 
fylling. 

- Prosjektering av rørfremføring 
fra VA-tilknyttningspunkt og 
frem til ringmur. Avløpsanlegg. 

Utførelse (UTF) 
- Utførelse av utgraving, 

messeutskifting, komprimering, 
avretting for fundament, 
drenering, tilbakefylling mot 
grunnmur og grovavretting av 
tomt med fallforhold. 

- Utførelse av mur- og 
betongarbeider. 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 
 
 

03.01.2019-
03.01.2022 



- Utføre utstikking høyde/plan før 
graving. Utføre plasskontroll 
såle/grunnmur. 

- Utføre rørfremføring fra VA-
tilknyttningspunkt og frem til 
grunnmur. Avløpsanlegg. 

1 

Selbuhus 
Rørleggerservice AS 
993332720 

Prosjektering (PRO) 
- Bunnledninger og tilkoblinger. 
- Prosjektering av innvendige 

rørarbeider med tilhørende 
produktdokumentasjon, 
hovedplan. 

Utførelse (UTF) 
- Utførelse av innvendig 

rørarbeider og montering av 
utstyr i våtrom, hovedplan. 

- Bunnledninger og tilkoblinger. 

 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

21.08.2019-
21.08.2022 

Flexit AS 
926398806 

Prosjektering (PRO) 
- Ventilasjonsanlegg for boenhet 

inkl. kanalføringer. 
Ansvarsretten er begrenset til 
boenhetens/boenhetenes 
branncelle. 

 
1 

10.09.2020-
10.09.2023 

Ingeniørfirma 
Laugtug AS 

Uavhengig kontroll 
- Kontroll våtrom hovedplan 
- Kontroll lufttetthet. 

 
1 
1 

I erklæring 
om 
ansvarsrett, 
datert 
06.07.2020,   
foreligger 
det ikke 
sentral 
godkjennin
g, men har 



fått det i 
etterkant 
fra 
16.07.2020-
16.07.2023 

Bjørn Sverre 
Stensås 

Personlig ansvarsrett 
Utførelse (UTF) 

- Innredning av loft, samt oppføing 
av bod. 

 
 
1 

 

 
 
Gjennomføringsplan 
Datert 17.08.2020. 
 
 
  



Informasjon 
 
Faktura for saksbehandlingsgebyr sendes til tiltakshaver.  
 
Vi minner om at all kommunikasjon skjer med ansvarlig søker.  Det er ansvarlig søkers 
oppgave å videresende informasjon i den grad det er behov. 
 
Vedtaket innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 
 
Arbeidet må være satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt og kan ikke 
innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges. 
 
Dere må søke om ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse med oppdatert 
gjennomføringsplan. Tiltaket kan tas i bruk når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 
er gitt. 
 
Undersøkelse av alle kabler og ledninger samt eventuelle skader eller forstyrrelser i 
driften av kabler/ledningsnett er utbyggerens ansvar. Alle utgifter i forbindelse med 
flytting/ombygging av eksisterende ledninger (bl.a. kommunal/privat 
vann/kloakkledning med mer) bekostes av utbygger. 
 
Ved eventuelle endringer av tiltaket må kommunen varsles skriftlig. Skifte av 
tiltakshaver eller ansvarlige foretak under arbeidet skal meldes til kommunen. 


