KETIL STENE
ROMOLSLIA 10 D
7029 TRONDHEIM

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Geir Halvard Risvik / 74122536

19/234033-3

Deres referanse:

Vår dato:
03.09.2019

FV 708 ved eiendommen gnr. 26 bnr. 2 i SKAUN kommune - Dispensasjon
Vi viser til søknad datert 27.08.2019.
Vedtak
Med hjemmel i vegloven §30 og §34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 708 for å
oppføre naust på gnr. 26 bnr. 2 i Skaun kommune.
Vilkår for dispensasjonen
1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonsplan datert 27.08.2019.
2. Avstanden fra naust (inkludert takutspring) til senterlinjen på fv 708 skal være minst
10 meter.
3. Naustet må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder.
4. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at
bygningen/innretningen ligger nær fv. 708.
5. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller
dispensasjonen bort.
Arbeidet må ikke settes i gang før andre nødvendige tillatelser er gitt.
Begrunnelse for vedtaket
Byggegrensene skal ivareta trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov
ved en eventuell utvidelse av vegen, og miljøet på eiendommene langs vegen.
Rett til å klage

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Byavegen 48

Statens vegvesen

7715 STEINKJER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Mer informasjon om hvordan
det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre uker fra
vedtaket er mottatt. Klageinstans er Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag. Klage sendes til
Statens vegvesen Region midt, firmapost-midt@vegvesen.no, som vil videresende klagen til
klageinstansen.

Planforvaltningsseksjonen
Med hilsen

Tor-Erik Jule Lian
Seksjonssjef

Risvik Geir Halvard
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