
 

 

 

 

Teknisk kontor 

 

 

Sk au n  k ommu n e   Tek n i sk  k on tor    P os tb ok s  7 4    7 3 5 8  Bø rsa  
 

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 

 

 

 
 

Mons Gunnar Opland 
Handbergskleiva 
 
7353 BØRSA 

   

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 

13/2282-2/INS EA 147/5  18.11.2013 

TILLATELSE TIL DELING-  

FRADELING AV BOLIGEIENDOM MED BESTÅENDE BEBYGGELSE 

EIENDOMMEN GNR/BNR 147/5 

 

Søknad om deling av eiendom er mottatt 16.09.2013. 

 

Eiendommen:  gnr/bnr 147/5  

Gjelder:  Fradeling av en boligeiendom. 

Bygningstype:  Enebolig og garasje, uthus, anneks til bolig  

Bygningsnr.:  15889098 og 18155192  

Hjemmelshaver/søker: Mons Gunnar Opland 

 

GODKJENT DELING AV EIENDOM: 

Søknaden er godkjent i medhold av plan- og bygningslovens § 20-1, jf. § 26-1.  

 

Søknaden gjelder: 

Søknaden gjelder fradeling av parsell på ca 1.700 m
2 

til boligformål. Eiendommen gnr/bnr 

147/5 består av to teiger på til sammen 56.413 m
2
. Omsøkte teig har areal på 3.784 m

2
 og er 

bebygd.  

 

Bebyggelsen: 
Teigen er bebygd med to eneboliger og to bygninger registrert som garasje, uthus, anneks til 

bolig. Det søkes nå om fradeling av den ene boligen. Ny grense er vist gjennom garasje/ 

uthus. Søker opplyser om at denne bygningen er planlagt revet våren 2014 og at det vil bli 

sendt egen søknad for dette i mars 2014.   

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Planstatus:  
Omsøkte teig omfattes av Reguleringsplan for Børsa sentrum vedtatt 26.09.2007. Formål 

bolig. Eksisterende bebyggelse er i tråd med reguleringsplanens formål. 

 

Dispensasjon:  
Tiltaket krever ingen dispensasjonsbehandling.  

 

 



 

 

Nabovarsling:  
Berørte naboer er varslet om tiltaket. Det foreligger ingen merknader.  

 

Vannforsyning og avløp:  

Bolig er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det forutsettes at rettigheter videreføres til ny 

eiendom.  

 

Adkomst:  

De to parsellene skal ha felles atkomst over den nye parsellen. Eiendommen har i dag 

atkomst fra kommunal veg via privat veg. Det forutsettes at boligene i dag har vegrett på 

privat veg og at denne videreføres til ny parsell. Delingen medfører ikke endringer i antall 

boenheter og krav om utvidet avkjørsel fra kommunal veg.  

 

 

VEDTAK: 

Saken er behandlet som saksnr. 213/13 etter delegert myndighet fra plan- og miljøutvalget, 

og tiltaket tillates igangsatt.  

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1første ledd bokstav m, jf. § 26-1, gis tillatelse 
til fradeling av en parsell med bestående bebyggelse fra eiendommen gnr/bnr 147/5. 
 

 

Bortfall av tillatelse: 

Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort.  

 

Klage: 

Vedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningslovens § 15 og Forvaltningslovens       

§ 28. En eventuell klage må fremsettes slik som angitt i vedlegg og innen 3 uker etter at 

vedtak er mottatt. 

 

Videre saksgang: 

Oppmålingsingeniør vil innkalle til kart- og delingsforretning på et senere tidspunkt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ingebjørg Stavheim 

avd.ingeniør 
 
Direkte innvalg:  72867247 

 

 

 

Kopi:  Plan og miljøutvalget 

 

 

Vedlegg:  Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak 


