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Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad uten 
ansvarsrett - Nytt bygg - driftsbygning i landbruket med samlet areal 
over 1000 m2 - Høgsetvegen 562 gnr/bnr 133/1 
 
 
Vi viser til søknaden vi mottok 28.09.2022. 
 
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, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag», jfr. 
Plan- og bygningsloven § 11-7 5. ledd bokstav a. Søknaden inneholder ikke redegjørelse for hva 
bygningen skal brukes til eller hvordan den er nødvendig for landbruksdrifta.  
 
Eksisterende bygning er registrert i SEFRAK-registeret og kan ikke rives uten en tilstandsanalyse fra 
en fagmyndighet med byggeteknisk kompetanse (NS16096:2012). Vi trenger også noe mer 
informasjon på snitt og fasadetegninger for å kunne behandle søknaden.  
 
 
Du må sende inn disse dokumentene/opplysningene før vi kan behandle søknaden:  
 

- Fullstendig plantegning av eksisterende bygg og bruksareal må tydelig framgå. Hvis arealet 
overstiger totalt 1000 m2 , så kan ikke saken behandles uten ansvarsrett. 

- Søknad om rivning av eksisterende.  
- Tilstandsanalyse av bygning som skal rives. (NS16096:2012) 
- Redegjørelse for tiltaket og dets funksjon for gårdsdrifta. Dette for å kunne vurdere om 

tiltaket faller inn under LNF-formålet, eller om det må søkes om dispensasjon. 
- Tiltaket må geoteknisk vurderes. 
- Det må søkes om endring av sanitærabonnement.  
- Hvordan er overvann tenkt ivaretatt? 
- Plan- og snittegninger med nødvendig informasjon. Jf saksbehandlingsforskriften (sak10) 

§5-4 bokstav m. 
 
  



Saksbehandlingstid 
Saken vil bli behandlet innen den frist som følger av plan- og bygningsloven § 21-7. Hovedregelen om 
saksbehandlingstid er 12 uker, men enkelte søknadstyper har frist på 3 uker. Tiden det tar fra vi sender 
dette brevet, til søknaden er komplett, kommer i tillegg.  
 
Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding innen 6 måneder, avslutter vi saken uten behandling og 
fakturerer etter medgått tid.  
 
Har dere spørsmål? 
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål. Oppgi saksnummer: EB 2022/152/3. 
 
 
Med hilsen 
Plan og miljø 

 

 
Ole Johan Aune 
Saksbehandler 
 
Direkte innvalg:  

ole.johan.aune@skaun.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 


