
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
12 28 0 0

Bygningsnr Bolignr   
  

Kommune Øyer

Adresse Sørbygdsvegen 349, 2636 Øyer

TILTAKETS ART OG BRUK

Tiltakstype: Ny� bygg - Boligformål

Riving av hele bygg

Næringsgruppe: X Bolig

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

Formål: Fri�dsbolig

TILTAKSHAVER
Navn Sondre Mobråthen

Telefon 90916262
Mobiltelefon 90916262

E-postadresse sondre.mobraathen@tsl.no

Adresse Årfuglveien 7, 2022 GJERDRUM

ANSVARLIG SØKER

Navn Dahlen Oppmåling

Kontaktperson Kim Dahlen

Telefon

Mobiltelefon 93412900

E-postadresse kim@da-opp.no

Adresse Prestegårdsskogen 2 , 2390 MOELV

Organisasjonsnummer 923737111
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VARSLING
Er �ltaket unnta� nabovarsling? Nei
Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboer? Nei
 
 

FØLGEBREV
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET:

 Riving av eksisterende hy�e, oppføring av ny fri�dsbolig fra Eikås Hy�er og Hus AS.
  

REDEGJØRELSE:
 Se beskrivelse og redegjørelse under søknad om dispensasjon.

  
Det kommer egen søknad om utslipps�llatelse.

 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON
Det søkes om dispensasjon fra:
Arealplaner
Beskrivelse
Det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel angående maks �lla� BYA. Tilla� for eiendommen skal
være 125 m2 BYA, mens med det nye �ltaket blir det totalt 148 m2 BYA (ny fri�dsbolig 125 m2 BYA med �llegg for
eksisterende vedskjul og uthus på �l sammen 23 m2 BYA).

  
Eksisterende garasje er helt nedfylt på 3 sider og vurderes som ikke tellende BYA.

  
I �llegg søkes det om dispensasjon fra bestemmelser om at det kun �llates utvidelse av eksisterende bebyggelse i
gjeldende LNF-område.
Begrunnelse
• Ny omsøkt fri�dsbolig er innenfor maks �lla�e 125 m2 BYA. Det er to små �lleggsbygg på �l sammen 23 m2
som utløser en dispensasjonssøknad i�. angi� maks BYA. 

 • Hy�a som er der i dag har behov for betydelig vedlikehold og oppgradering. I stedet for å utbedre og utvide �l
som planen �llater, ønsker �ltakshaver å rive hy�a, og ersta�e denne med ny hy�e. 

 • Hensynet med romslige tomter og gode utearealer vil derfor ikke være vesentlig �lsidesa� slik vi ser det.
 • Tomten er rela�vt skrå og omsøkte hy�e vil flyte godt inn i terrenget. Den vil verken fremstå som avvikende

eller dominerende og er således ikke �l sjenanse for natur og naboer og ikke virke ruvende. Det er ingen
nærliggende annen fri�dsbebyggelse i dag. Nærmeste nabobygning er et �øs på oversiden og en enebolig på
nedsiden. Bebyggelsen på tomten vil derfor ikke ta noen utsikt, gi innsyn, eller være ødeleggende for lyd, lys og
lu�.

 • En absolu� fordel med å �llate den nye hy�en er at en ny hy�e på denne skråtomten vil gi en bedre forankring
og være mer konstruksjonssikker enn den som står der i dag. I �llegg vil oppføring av en ny hy�e være mer
miljøvennlig enn dagens enhet, da dagens hy�e er av svært enkel oppføring. Forholdene ligger �l re�e for å
kunne bygge en hy�e av denne u�ormingen.

  
Med bakgrunn i overnevnte samlet se� håper vi at kommunen finner det i orden å �llate en dispensasjon.
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Arealdisponering
PLANSTATUS MV.
Type Plan Arealdel av kommuneplan

Navn på plan Kommuneplanens arealdel 2018-2028, Kommunedelplan for Øyer Sør
(2006 – 2015)

Reguleringsformål LNF

Beregningsregel angi� i gjeldende plan Bebygd areal (BYA)

Grad av utny�ng iht. gjeldende plan 125 m²

 
BEBYGGELSEN
 Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 125 m²

 Areal eksisterende bebyggelse 98 m²

- Areal som skal rives 75 m²

+ Areal ny bebyggelse 125 m²

+ Parkeringsareal 0 m²

= Sum areal 148 m²
 
GRAD AV UTNYTTING
Beregnet grad av utny�ng 148 m²
 

PLASSERING AV TILTAKET
Er høyspent kra�linje i konflikt med �ltaket? Nei
Er vann og avløpsledninger i konflikt med �ltaket? Nei

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

Flom (TEK17 § 7-2) Nei

Skred (TEK17 § 7-3) Nei

Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1) Nei
 

AVLØP
Tilknytning Privat avløpsanlegg

Skal det installeres vannklose� Ja

Foreligger utslipps�llatelse Nei

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

Finnes det avløpssystem for overvann? 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
Ansvarlig søker bekre�er at hele �ltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold �l plan- og
bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis urik�ge opplysninger.
Foretaket forplikter seg �l å s�lle med nødvendig kompetanse i �ltaket. jf SAK10 kap. 10 og 11.

SIGNERT AV

KIM GUNNAR DAHLEN på vegne av DAHLEN OPPMÅLING
De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn
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