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Dato: 31.01.2023
EB-Sak: 2023/9-3

Deres ref: 

OTTERSTAD ASTRID NÆVE 
FJELLVEGEN 6 
 
7350  BUVIKA 

Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - Bruksendring fra tilleggsdel til 
hoveddel -  Fjellvegen 6 
 
 
VEDTAK 
 
Søknaden om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel på eiendommen gnr/bnr 10/50 er godkjent.  
 
 
Tillatelsen gis med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 21-4. 
 
Saken er behandlet som saksnr. 10/23 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 

 

 
Ole Johan Aune 
Saksbehandler 
Telefon:  

ole.johan.aune@skaun.kommune.no 

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

- Godkjente tegninger 
  

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


 

Saksvurdering  
 
Saksopplysninger 
Gjelder:     Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 
Vedtak dato:     31.01.2023 
Behandling:    Delegert sak 10/23 
Søknad mottatt:   26.01.2023 
Tiltakshaver:    OTTERSTAD ASTRID NÆVE 
Eiendom/byggested:   Fjellvegen 6, 7350 BUVIKA 
Gnr/bnr:    10/50 
Bygningstype:    111 - Enebolig 
Bygningsnummer:   15880600 
Bebygd areal:    Ikke oppgitt 
Bruksareal:    227 m2 
 
Godkjente tegninger og kart 
Plan-, snitt og fasadetegninger mottatt:   26.01.2023 
 
Infrastruktur 
Vann   Uendrett 

Avløp   Uendrett 

Vei   Uendrett 

 
Byggegrunn/ miljøforhold 
Tiltaket anses å ikke påvirke stabiliteten i grunnforholdene i betydelig grad. 
 
Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller arter (naturmangfold) i området rundt tiltaket, 
og prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er dermed ivaretatt. 
 
Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016, 
delplan Buvika. Eiendommen er vist som bolig. 
 
Eiendommen er også omfattet av reguleringsplan Brekkaområdet, 05.05.1973. Eiendommen er regulert 
til bolig. 
 
Naboer 
Det gis fritak for varsling til naboer. 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. 
 


