
 

 

 

Skaun kommune   Teknisk  kontorFeil !  Fant ikke referanseki lden.    Postboks 74   7358 Børsa  

Telefon: 72 86 72 00 
Telefaks: 72 86 72 01 
Org.nr.:939 865 942 MVA  

Internett/E-post: 
www.skaun.kommune.no 
postmottak@skaun.kommune.no 

Bankgiro: 
8601 38 05689 
6345 06 16577 skatt 
 

 

 

Dato: 17.09.2020 
EB-Sak: 2020/110-3 

Deres ref:  
 

Karstein Phobic Kvistad 
Langekra 35 
 
7350  Buvika 

 

 

Godkjenning:  Søknad uten ansvarsrett -  Endring av bygg - utvendig 

tilbygg mindre enn 50 m² -  langekra 35 

 
VEDTAK 
 
 
Søknaden din om ombygging av carport til garasje på eiendommen gnr/bnr 9/56 er godkjent.  
 
 
Saken er behandlet som saksnr. 536/20 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  
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Mads Harald Ratvik 
Byggesaksbehandler 
 
Direkte innvalg: 72867241 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 

  

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


 

 

Saksvurdering  
 
Saksopplysninger 
Gjelder:     Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² 
Vedtak dato:     17.09.2020 
Behandling:    Delegert sak 536/20 
Søknad mottatt:   11.09.2020 
Ansvarlig søker:   Karstein Phobic Kvistad 
Tiltakshaver:    Karstein Phobic Kvistad 
Hjemmelshaver:   Karstein Phobic Kvistad 
Eiendom/byggested:   langekra 35, 7350 Buvika 
Gnr/bnr:    9/56 
Bygningstype:    Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig 
Bygningsnummer:   300295815 
%BYA:     44 % 
 
Godkjente tegninger og kart 
Situasjonskart innsendt:    11.09.2020   
Plan- og fasadetegninger datert:   08.08.2020 
 
 
Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016, 
delplan Buvika. Eiendommen er vist som boligformål. 
 
Eiendommen er også omfattet av reguleringsplan for Saltneset 9/20 stadfestet 16.11.2010. 
Eiendommen er regulert til boligformål. 
 
Dispensasjon 
Det gis dispensasjon for bygging ved nabogrense. Bygget har allerede en veranda koblet til nabobyggets 
vegg. Det foreligger samtykkeerklæring fra eier/fester av nabotomt, Langekra 35 gbr/bnr 5/55, datert 
09.09.2020. 
 
 
Naboer 
Naboer og gjenboere er varslet. Det er ikke kommet merknader til søknaden.  
  



 

 

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. 
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