
Søknad om ramme�llatelse
e�er plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

 

Søknaden gjelder
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr

140 75 0 0

Kommune Øyer

Adresse ,

 

TILTAKETS ART OG BRUK

Tiltakstype:
 

Ny� bygg - Boligformål

Parkeringsplass

Formål: Fri�dsbolig

TILTAKSHAVER
Navn: Chris�an Blom

Telefon: 97628141

E-postadresse: chr.blom@gmail.com
 
Adresse: Smestadhagan 1 B, 0376 OSLO

Kontaktperson:

Navn: Aslak Krogness Haanshuus

Telefon: 97021815

E-postadresse: ah@ahaa.no

FAKTURAADRESSE FOR TILTAKSHAVER
Navn: Chris�an Blom

Adresse: Smestadhagan 1 B, 0376 OSLO

Organisasjonsnummer:

Bes�ller referanse: Musdalseter

Faktura på papir

ANSVARLIG SØKER
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Navn: ARKITEKT ASLAK HAANSHUUS AS

Telefon: 97021815

E-postadresse: ah@ahaa.no

Adresse: Skedsmogata 14, 0655 OSLO

Organisasjonsnummer: 925809314

Kontaktperson:  

Navn: Aslak Krogness Haanshuus

Telefon: 97021815

E-postadresse: ah@ahaa.no

 
VARSLING

Er �ltaket unnta� nabovarsling?
 

Nei

Foreligger det merknader fra naboer eller
gjenboere?

Nei

 

FØLGEBREV
Følgebrev - søknad om ramme�llatelseOppføring av fri�dsbolig og anneksGnr. 140 Bnr. 75Det søkes med de�e
om ramme�lltatelse for oppføring av fri�dsbolig og anneks.U�ormingBygningene er prosjektert innenfor
reguleringsbestemmelsenes krav med hensyn �l bebygd areal, avstandmellom bygninger, møne og
gesismshøgde. Hovedetasje (ok gulv) er �lpasset terreng, og prosjektet tar siktepå å unngå noen form for
oppfylling og skjæringer utover �lbakefylling mot grunnmur e�er fundamentering.Synlig grunnmur vil aldri
overs�ge reguleringsplanens krav �l høgde på maksimalt 100 cm, på det høgeste vilgrunnmur være begrenset
�l 94 cm.TakformHy�ens takform er �lpasset grunnplanen og den naturlige terrengformasjon på tomten. Tak
ligger betydeligunder høgde angi� i reguleringsbestemmelsene, og er formgi� for å gi en lav og horisontal
høgdevirkning påtomten som også ligger øverst i feltet. Takformen er lav i alle gavl-ender av bygningen, slik vil
hy�a visueltkny�e seg �l terrenget og ikke virke ruvende. Takformen kan beskrives som flere sammens�lte
saltak,�lpasset en variert grunnplan. Noen av takvinklene avviker fra intervallet 22 �l 32 grader som angi�
ireguleringsbestemmelsene. Se vedlagt søknad om dispensasjon for de�e.MaterialbrukHy�e og anneks er
prosjektert med gjennomgående aksemål, takvinkler og materialbruk. Anneksunderordner seg naturlig
hovedhy�en.Begge bygningene er prosjektert med gjennomgående materialbruk med spilekledning av tre med
mørkfargevirkning. Alle takflater er prosjektert som tretak med samme behandling som kledning.
Grunnmurplanlegges u�ørt som støpte flater i betong med gla� forskaling.TerrenginngrepEt vik�g
utgangspunkt for planene er å skåne så mye som mulig av eksisterende terreng, utover hva somnødvendigvis
vil bli berørt i forbindelse med fundamentering og etablering av adkomstveg med parkering ogsnumulighet.
Visuelt er det en ambisjon om at hy�a skal fremstå som etablert i urørt terreng, det vil ibyggefase legges ut
besky�elsesma�er for å skåne eksisterende terreng slik at disse kvalitetene kan væremulig å oppnå e�er
ferdigs�llelse. Trær på tomten er innmålt og hensynta� i prosjekteringsarbeidet. Detsøkes ikke om inngjerding
av tomten.Hy�as plassering i terrenget (Visualisering)Som redegjort for vil ikke etablering av hy�e og anneks
kreve større terrenginngrep. Vedlagt erillustrasjon/visualisering som viser hy�as plassering i eksisterende
terreng.Parkering/avkjørselPlanene viser 2 p-plasser på terreng med snumulighet på egen tomt. Det søkes ikke
om oppføring av garasje.Med vennlig hilsenAslak Krogness Haanshuus, Arkitekt MNALDaglig leder/EierArkitekt
Aslak Haanshuus AS
 

11.04.2022 19:52:34 AR
484863525

11
.0

4.
20

22
 1

9:
52

:3
4 

AR
48

48
63

52
5

2



SØKNAD OM DISPENSASJON
Det søkes om dispensasjon fra:

Kommunale vedtekter

Beskrivelse
Søknad om dispensasjon fra § 4.1 j)

Begrunnelse
Se eget vedlegg for søknad om dispensasjon.
 

 
Arealdisponering
PLANSTATUS MV.
 
Gjeldende plan:  

Type Plan Reguleringsplan

Navn på plan Musdalsæter Høgsvea

Reguleringsformål Fri�dsbolig

Beregningsregel angi� i gjeldende plan Bebygd areal (BYA)

Grad av utny�ng iht. gjeldende plan 200 m²

 

 

BEBYGGELSEN
 Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 200 m²
 Areal eksisterende bebyggelse 0 m²

- Areal som skal rives 0 m²

+ Areal ny bebyggelse 191,5 m²

+ Parkeringsareal 0 m²

= Sum areal 191,5 m²
 
GRAD AV UTNYTTING

Beregnet grad av utny�ng 191,5 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
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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

 

Tilknytning �l vei og ledningsne�
ADKOMST
Skal �ltaket gi ny/endret adkomst? Ja

Veitype: Privat veg

Er avkjørsels�llatelse gi� for privat vei? Ja
 

VANNFORSYNING
Tilknytning Offentlig vannverk

Krysser vann�lførsel annens grunn? Nei

 

AVLØP
Tilknytning Offentlig avløpsanlegg

Krysser avløpsanlegg annens grunn? Nei

 
OVERVANN
Blir takvann/overvann ført �l terreng? Ja

Finnes det avløpssystem for overvann? Nei
 

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.
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SIGNERT AV

ASLAK KROGNESS HAANSHUUS på vegne av ARKITEKT ASLAK HAANSHUUS AS

De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn
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Filvedlegg:
A101_sitplan.pdf
A301_fasade_vest.pdf
A302_fasade_øst.pdf
A303_fasade_syd.pdf
A304_fasade_nord.pdf
A102_plan.pdf
A201_snitt_a.pdf
21-05_musdalseter_dispensasjon.pdf
KvitteringNabovarsel.pdf
A102_plan.pdf


