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MELDING OM DELEGERT VEDTAK
SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG – RUNNINGSVEGEN
Saken er behandlet som delegert sak nr. NMS 58/19.
Avgjørelsesmyndigheten er delegert fra Nærings-, miljø- og stedsutviklingsutvalget.
Det er fattet følgende vedtak:
1. Det gis tillatelse til nyanlegg av 450 meter landbruksveg klasse 8 jf. søknad. Vegen skal bygges i
tråd med slik det er gjort rede for i søknaden med vedlegg.
2. Anleggsarbeidet skal utføres på en slik måte at det blir tatt hensyn til landskapsbildet, miljø og
friluftsinteresser.
3. Dersom en under arbeidet skulle støte på kulturminner, må arbeidet stanses og det må gis
melding til kommunen umiddelbart.
4. Det er en betingelse for tillatelsen at aktuelle grunneiere og rettighetshavere har samtykket til
prosjektet før byggingen starter.
5. Når vegen er ferdigstilt skal byggherren gi melding til kommunen for sluttgodkjenning.
6. Byggetillatelsen er gyldig til 05.09.2022.
7. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven §§8-12, jf. § 7.
8. Tillatelsen gis på bakgrunn av opplysningene gitt i søknad. Dersom det er endringer, eller at
oppgitte opplysninger er feil så må Notodden kommune kontaktes.
Klagerett:
Det er anledning til å klage på vedtaket.
Klagen må være skriftlig og sendes Notodden kommune, Servicetorget, Postboks 193,
3672 Notodden innen fire uker fra dato på herværende melding om vedtak.
Klagen må begrunnes.
Med hilsen
Janne Væringstad
Virksomhetsleder

Teatergata 3

Postboks 193

Jørn Ingar Sanda
landbruksrådgiver

3672 Notodden

Telefon 35 01 50 00

www.notodden.kommune.no

postmottak@notodden.kommune.no

Saksopplysninger
Det søkes om nyanlegg av 450 meter traktorveg klasse 8 i forbindelse med hogst på gnr. 129, bnr. 2.
Vurdering
Søknaden er behandlet etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Søknaden er og
vurdert etter §§ 8-12, jf. 7 i Naturmangfoldloven.
Ved saksbehandlingen er det gjennomført søk i tilgjengelige databaser for å utrede om det er registrert
spesielle forhold knyttet til:
 Kulturminner
 MiS- registreringer/ naturmangfold
 Skred og flomfare
 Turstier
Det er ikke gjort noen spesielle registreringer av verken kulturminner, naturmangfold/MiS, skred/flomfare
eller turstier som kan påvirkes av vegbyggingen på en negativ måte.
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