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Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett -  Nytt bygg - driftsbygning i 
landbruk med samlet areal under 1000 m2 -  Eggvegen 355 
 
 
VEDTAK 
 
Søknaden om oppføring av driftsbygning i landbruket på eiendommen gnr/bnr 164/1 er godkjent.  
 
 
Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4. 
 
Saken er behandlet som saksnr. 138/22 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 

 

 
Ole Johan Aune 
Saksbehandler 
 
Direkte innvalg:  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Vedlegg: 

- Godkjente tegninger og kart 

 
 

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


Saksvurdering  
 
 
Saksopplysninger 
Gjelder:  Nytt bygg - driftsbygning i landbruk med samlet areal under 

1000 m2 
Vedtak dato:     21.09.2022 
Behandling:    Delegert sak 138/22 
Søknad mottatt:   31.08.2022 
Ansvarlig søker:   Orkla Stålkonsult AS 
Tiltakshaver:    Paul Inge Høiseth 
Eiendom/byggested:   Eggvegen 355, 7355 EGGKLEIVA 
Gnr/bnr:    164/1 
Bygningstype:    Driftsbygning  
Bebygd areal:    38,5 m2 
Bruksareal:    - 
Mønehøyde:    4,1 m 
Gesimshøyde:    2,5 m 
Grunnmurshøyde:   0,6 m 
Fyllingshøyde:    Tilpasses eksisterende terreng 
Takvinkel:    30 º 
Avstand til nabogrense:   
 
 
Godkjente tegninger og kart 
Situasjonskart datert:     31.08.22 
Plan-, snitt og fasadetegninger datert:   31.08.22 
 
Byggegrunn/ miljøforhold 
Eiendommen ligger over marin grense, og utenfor aktsomhetsområde for skred og flom. 
Tiltaket er geoteknisk vurdert, jf. reguleringsplan med bestemmelser.  
 
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, 
og prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er dermed ivaretatt. 
 
Kulturminner 
Det er registrert funn av kulturminner på eiendommen, men et stykke unna tiltaket. Dersom man 
under arbeidet oppdager noe som kan være et automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, 
ansamlinger av sot/kull eller stein), skal arbeidet stanses og Trøndelag fylkeskommune varsles. 
 
Estetikk 
Tiltaket har en estetisk utforming som etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige 
skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene, jf. plan- og bygningsloven § 29-2. 
 
  



Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016.  
 
Eiendommen ligger innenfor areal avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) i 
kommuneplanens arealdel. Innenfor LNF-områder er det kun tillatt å oppføre «nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag», jfr. 
Plan- og bygningsloven § 11-7 5. ledd bokstav a.  
 
Tiltakshaver opplyser at bygningen skal brukes til lagring av gjerder og tråd for innhegning av hester, 
samt utstyr for gårdsdrifta. Bygningen er også tenkt brukt som er samlingspunkt for høstjakta.  
 
Naboer 
Det gis fritak for varsling til eierne av 163/1, 163/2 og 166/7. Det anses at deres interesser ikke blir 
berørt av arbeidet. 
 
 
Informasjon 
 
Faktura for saksbehandlingsgebyr sendes til tiltakshaver.  
 
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. 
 
Det skal søkes om ferdigattest med oppdatert gjennomføringsplan. Tiltaket kan tas i bruk når 
ferdigattest er gitt. 
 
Undersøkelse av alle kabler og ledninger samt eventuelle skader eller forstyrrelser i driften av 
kabler/ledningsnett er utbyggerens ansvar.  
 
Ved eventuelle endringer av tiltaket må kommunen varsles skriftlig. Skifte av tiltakshaver eller 
ansvarlige foretak under arbeidet skal meldes til kommunen. 
 


