
Søknad om �llatelse i e� trinn
e�er plan- og bygningsloven (pbl) §20-3, jf. §20-1

Søknaden gjelder

EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
16 80 0 0

  
Kommune Øyer

Adresse Kaldsvekroken 76, 2636 Øyer
Kaldsvekroken 76

VILKÅR FOR 3 UKERS SAKSBEHANDLING
Tiltaket oppfyller ikke kravene for 3 ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd.

TILTAKETS ART OG BRUK

Tiltakstype: Endring av bygg - utvendig - Fasade

Endring av bygg - utvendig - Påbygg

Næringsgruppe: X Bolig

Bygningstype: 161 Hy�er, sommerhus og fri�dsbygg

Formål: Fri�dsbolig

TILTAKSHAVER
Navn: Lasse Johansen

Telefon: 90824818
90824818

E-postadresse: lasse_joha@hotmail.com

Adresse: Høgdaveien 9, 1397 NESØYA

ANSVARLIG SØKER

Navn: Arkitektkontoret Streken AS

Telefon: 40003321

E-postadresse: post@arkitektstreken.no

Adresse: Storgata 67a , 2609 LILLEHAMMER

Organisasjonsnummer: 988622435

Kontaktperson  

Navn: Torunn Dahlum
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Telefon: 40003321
40003321

E-postadresse: post@arkitektstreken.no

VARSLING
Er �ltaket unnta� nabovarsling? Nei

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboer? Nei
 

FØLGEBREV
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET:
Tiltaket innebærer en ombygging i plan 1, der utvendig overbygget inngangspar� mot vest bygges inn og
innlemmes i innvendige arealer. Det bygges også et påbygg over denne delen, som strekker seg på tvers av
hy�a, og danner en "oppstugu". Mot øst krager påbygget 0,4m ut over hovedplanet. Hy�en får et økt
innvendig bruksareal i begge plan, men BYA forblir uendret.

REDEGJØRELSE:
Fasade mot vest vil få et mer åpent u�rykk i det midtre par�et som bygges om, med mye glass i begge plan.
Mot øst vil det også se�es inn vinduer med et moderne u�rykk i påbygget. De nye arealene i påbygget skal
beny�es �l soverom. Det bygges et ny� tak over inngang som er fly�et �l nordfasaden.

 

SØKNAD OM DISPENSASJON
Det søkes om dispensasjon fra:

Arealplaner

Beskrivelse:

Hy�a ligger i regulert område som dekkes av "Reguleringsplan for Ha�ell �ellandsby", i byggeområde H3, tomt nr
24. H3 skal bebygges i h t punkt 4.8 i bestemmelsene. 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens punkt 4.8 vedr gesimshøyde for omsøkt påbygg ("oppstugu").
Ny gesimshøyde her vil være 4,71m, mens maks �lla� gesimshøyde er sa� �l 3,4m. Tiltakets mønehøyde er
innenfor maks regulert høyde som er sa� �l 5,8m. Gesims- og mønehøyder for hy�a ellers er uendret og skal
være i h t reguleringsbestemmelsene. Alle høyder skal beregnes fra et punkt 30 cm under overkant ferdig
innvendig gulv, jf pkt 3.4.

Begrunnelse:

Det ønskes høyere knevegger i omsøkt påbygg, for å øke ny�everdien av arealene i den nye "oppstugua" som skal
beny�es som soverom. Gesimshøyder for eksisterende hy�e beholdes slik de er; det er kun det nye påbygget
som er røstet på tvers av eksisterende hy�e, som vil få en økt gesimshøyde. Vi mener at den økte gesimshøyden i
liten grad vil påvirke naboer og at fordelen ved en dispensasjon, med et arealeffek�vt påbygg, vil være større enn
å senke gesims �l reguleringsbestemmelsens maks.høyde på 3,4m som vil gi dårlig utny�ng av påbyggets arealer.
Vi kan ikke se at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, vil bli vesentlig �lsidesa�. For omgivelsene vil
det være mer vesentlig at mønehøyder og dermed lys og utsikt beholdes. Gesims- og mønehøyder i gavlfasadene
er uendret.

Arealdisponering
PLANSTATUS MV.
Gjeldende plan:  
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Type plan: Reguleringsplan

Navn på plan: Reguleringsplan for Ha�ell �ellandsby

Reguleringsformål: Fri�dsbebyggelse
 
Beregningsregel angi� i gjeldende plan Bebygd areal (BYA)

Grad av utny�ng iht. gjeldende plan 103 m²

 
BEBYGGELSEN
 Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 103 m²

 Areal eksisterende bebyggelse 103 m²

- Areal som skal rives 0 m²

+ Areal ny bebyggelse 0 m²

+ Parkeringsareal 0 m²

= Sum areal 103 m²

 
GRAD AV UTNYTTING
Beregnet grad av utny�ng 103 m²
 

PLASSERING AV TILTAKET
Er det strømførende linje/kabel eller ne�stasjon/transformator i, over
eller i nærheten av �ltaket? Nei

Er vann og avløpsledninger i konflikt med �ltaket? Nei

Krav �l byggegrunn
Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Flom (TEK § 7-2) Nei

Skred (TEK § 7-3) Nei

Andre natur- og miljøforhold e�er pbl § 28-1 (for
eksempel forurenset grunn):

Nei

 

VANNFORSYNING
Tilknytning Offentlig vannverk

Beskrivelse

Krysser vann�lførsel annens grunn? Nei

 

AVLØP
Tilknytning Offentlig avløpsanlegg

Krysser avløpsanlegg annens grunn? Nei
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OVERVANN
Blir takvann/overvann ført �l terreng? Ja

 

Lø�einnretninger
Er det lø�einnretninger som omfa�es av TEK i bygningen? Nei

Planlegges lø�einnretninger som omfa�es av TEK i bygningen? Nei

Erklæring om ansvarsre� fra ansvarlig søker og signering
Tiltaksklasse 1

Foreligger sentral godkjenning? Ja

Ansvarlig søker bekre�er at hele �ltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i plan- og
bygningsloven.

 
Vi forplikter oss �l å s�lle med nødvendig kompetanse i �ltaket, jf. byggesaksforskri�en kapi�el 10 og 11.

Vi er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kapi�el 32 og at urik�ge opplysninger kan
medføre reaksjoner.
 

SIGNERT AV

TORUNN DAHLUM på vegne av ARKITEKTKONTORET STREKEN AS

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn
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Filvedlegg:
A-1 Situasjonsplan.PDF
Tiltakshavers_samtykke_edc7aaba-7256-41c7-a42d-cd534ff2d04c.pdf
A-4 Fasader.PDF
A-2 Plan 1 og hems.PDF
A-3 Snitt B-B.PDF
729-eks fasader.pdf
729-eks plan.pdf
Kvittering-for-nabovarsel-20210811-0941.pdf
5181-erklaring-om-ansvarsrett-Kaldsvekroken76.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_SYLJUÅSEN AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-UTF_SYLJUÅSEN AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_GRAFF BYGG CONSULT AS.pdf
ErklæringOmAnsvarsrett-PRO_ARKITEKTKONTORET STREKEN AS.pdf
Nabovarsel-20210811-0941.pdf
Eks BYA.pdf


