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Søknad om dispensasjon

Krav til takvinkel, § 4.1 j) i reguleringsbestemmelser

Det søkes om dispensasjon fra § 4.1 j) i reguleringsbestemmelsene for krav til takvinkel. Det er her angitt at

tak skal oppføres som saltak med takvinkel mellom 22 og 32 grader.

Vi forstår det slik at hensikten med bestemmelsen er å sikre en tradisjonell og enhetlig utforming av

bebyggelsen i hyttefeltet, for å unngå f.eks. bebyggelse med flate tak. Vi ser kravet i sammenheng med

reguleringsplanens forutsetninger knyttet til møne- og gesimshøgde § 4.1 f). Sammenstilt er disse egnet for å

begrense høgde på bebyggelsen.

Generelt er bestemmelsen likelydende som i de fleste reguleringsplaner for hyttefelt i Norge og best tilpasset

leverandører av ferdighytter. Vi gjengir foto av fritidsbolig ansvarlig prosjekterende har tegnet og oppført i et

lignende hyttefelt på Sjusjøen. Her var tiltaket avhengig av likelydende dispensasjon, da det var en ambisjon

om at takform skulle følge terreng. Hytten har i ettertid fått mye positiv oppmerksomhet, både lokalt i feltet

og ellers.
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Utgangspunkt for omsøkt prosjekt er en bygning som tilpasser seg terreng og tomt der grunnplan forsøkes

tilpasset tomtens spesifikke kvaliteter. Dette i motsetning til en standard rektangulær grunnplan som stort

sett er lik uansett tomteforhold. Takformen må nødvendigvis tilpasses et slikt grep og vil derfor også skille

seg fra en vanlig hyttes standard saltak. Det har likevel vært en ambisjon om å ta utgangspunkt i skråtak,

forstått som saltak, men med ulike takvinkler som tilpasses hyttens fløyer og lave gavler.

Hensikten med utformingen har vært å etablere en terrengtilpasset bygning, med en horisontal

volumvirkning, hvor gavlene på hytten er lave og knytter seg til terreng. Hyttens høgeste punkt (møne) følger

tomtens naturlige topografi, og hytten knytter seg slik til terrenget, med naturlige høgder tilpasset

terrengformasjonen den bebygger.

Prosjektert løsning gir en vesentlig lavere hytte enn reguleringsplanen åpner for, og prosjektert løsning er

utformet for å ivareta tiltakshavers ønske om en lav bygning, med varierte romlige kvaliteter, tilpasset

tomtens unike forhold.

Vi mener intensjonen bak bestemmelsen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon for takvinkler i

dette tilfelle. Prosjektert løsning viser en bygning som tilpasser seg tomtens høgder, og slik sett vil fremstå

lavere og mer beskjedent i terreng enn hva resultatet kunne vært ved å forsøke å maksimere høgder innenfor

hvilke rammer reguleringsplanen gir.

Samtidig er tomten øverst i feltet, hvor all annen bebyggelse naturlig vil åpne seg i motsatt retning, mot syd

og utsikten nedover dalen. Slik sett vil hytten være den mest tilbaketrukne og minst synlige i området

Med vennlig hilsen

Aslak Krogness Haanshuus, Arkitekt MNAL
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