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Følgebrev - søknad om rammetillatelse

Oppføring av fritidsbolig og anneks

Gnr. 140 Bnr. 75

Det søkes med dette om rammetilltatelse for oppføring av fritidsbolig og anneks.

Utforming

Bygningene er prosjektert innenfor reguleringsbestemmelsenes krav med hensyn til bebygd areal, avstand

mellom bygninger, møne og gesismshøgde. Hovedetasje (ok gulv) er tilpasset terreng, og prosjektet tar sikte

på å unngå noen form for oppfylling og skjæringer utover tilbakefylling mot grunnmur etter fundamentering.

Synlig grunnmur vil aldri overstige reguleringsplanens krav til høgde på maksimalt 100 cm, på det høgeste vil

grunnmur være begrenset til 94 cm.

Takform

Hyttens takform er tilpasset grunnplanen og den naturlige terrengformasjon på tomten. Tak ligger betydelig

under høgde angitt i reguleringsbestemmelsene, og er formgitt for å gi en lav og horisontal høgdevirkning på

tomten som også ligger øverst i feltet. Takformen er lav i alle gavl-ender av bygningen, slik vil hytta visuelt

knytte seg til terrenget og ikke virke ruvende. Takformen kan beskrives som flere sammenstilte saltak,

tilpasset en variert grunnplan. Noen av takvinklene avviker fra intervallet 22 til 32 grader som angitt i

reguleringsbestemmelsene. Se vedlagt søknad om dispensasjon for dette.

Materialbruk

Hytte og anneks er prosjektert med gjennomgående aksemål, takvinkler og materialbruk. Anneks

underordner seg naturlig hovedhytten.

Begge bygningene er prosjektert med gjennomgående materialbruk med spilekledning av tre med mørk

fargevirkning. Alle takflater er prosjektert som tretak med samme behandling som kledning. Grunnmur

planlegges utført som støpte flater i betong med glatt forskaling.

Terrenginngrep

Et viktig utgangspunkt for planene er å skåne så mye som mulig av eksisterende terreng, utover hva som

nødvendigvis vil bli berørt i forbindelse med fundamentering og etablering av adkomstveg med parkering og

snumulighet. Visuelt er det en ambisjon om at hytta skal fremstå som etablert i urørt terreng, det vil i

byggefase legges ut beskyttelsesmatter for å skåne eksisterende terreng slik at disse kvalitetene kan være

mulig å oppnå etter ferdigstillelse. Trær på tomten er innmålt og hensyntatt i prosjekteringsarbeidet. Det

søkes ikke om inngjerding av tomten.
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Hyttas plassering i terrenget (Visualisering)

Som redegjort for vil ikke etablering av hytte og anneks kreve større terrenginngrep. Under er

illustrasjon/visualisering som viser hyttas plassering i eksisterende terreng.

Hytte, anneks og biloppstilling sett mot øst. Det planlegges ingen form for oppfylling/planering inntil bygningene.

Parkering/avkjørsel

Planene viser 2 p-plasser på terreng med snumulighet på egen tomt. Det søkes ikke om oppføring av garasje.

Med vennlig hilsen

Aslak Krogness Haanshuus, Arkitekt MNAL

Daglig leder/Eier
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