
From:                                 "Arkitekt Aslak Haanshuus" <ah@ahaa.no>
Sent:                                  Wed, 25 May 2022 22:31:48 +0200
To:                                      "Anette Lien Sponberg" <anette.lien.sponberg@oyer.kommune.no>
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Subject:                             Gbnr. 140/75 - Tilbakemeldinger/supplering
Attachments:                   snitt b.pdf, snitt c.pdf, Plan.pdf

Hei, under følger tilbakemelding som etterspurt:

1.Takvinkler/saltak

Det søkes om dispensasjon for takvinkler, men jeg har ikke klart å finne på tegninger eller i 
beskrivelse hvilke takvinkler det er snakk om. Her må vi selvfølgelig bruke tegninger for å vise 
løsning, men jeg må nok også kunne vise til hvilke takvinkler det her er snakk om. Både omfang 
og hvilke grader opp mot reguleringsbestemmelsenes begrensning. Er det noen som helst 
sjanse for å få til dette nå mens du er på ferie?

Bygningens geometri og takflater er variert slik den følger terrengformasjonen på tomten. Dette 
gir takflater med mange ulike vinkler. Vi supplerer her lengdesnitt med to representative 
tverrsnitt som viser vinkler konkret angitt. Takvinklene varierer fra ca 7 grader til ca 36 grader. 
Hovedtakform ligger i intervallet 12-21 grader. Bratteste takvinkel (36 grader) er begrenset til 
takflate over bad. Anneks har saltak med takvinkel ca 13 grader.

2. Vindusflater

Vindusflater: Reguleringsbestemmelsen er rimelig streng angående vindusflater. Det er 
vanskelig å utifra innsendte fasadetegninger å få helt oversikt over hvilke vindusflater vi snakker 
om, men det ser ut til at det her er enkelte vinduer som vil måtte deles opp/sprosses for å 
komme innenfor reguleringsbestemmelsenes «Store vindusflater bør unngås. Dersom slike 
oppføres, skal de deles opp». Endelig løsning på vinduer må ikke være klar før behandling av 
dispensasjon, men greit at dere er obs på at vi mener det må gjøres justeringer på vindusareal 
for å komme innenfor reguleringsbestemmelsene.

Legger til grunn at vi kommer tilbake til dette punktet. Hva som ligger i begrepet "store" varierer 
endel fra kommune til kommune etter vår erfaring. Det er derfor fint med videre dialog før evt 
omprosjektering

3. BYA.
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3. BYA. 



Bebygd areal: Jeg gjorde et raskt overslag og kommer til et noe høyere bebygd areal enn hva 
som er oppgitt, synes oppgitt takoverbygd areal  på 8,3 m2 virker noe lavt, men BYA totalt har 
du vel sikkert god kontroll på at ikke overstiger maks. tillatt på 200 m2. Så lenge dere har 
kontroll på totalt BYA, ift. reguleringsbestemmelsens maksimal på 200 m2, så kan vi se på dette 
senere.

I vår beregning ligger vi innenfor reguleringsplanens arealbegrensninger. Vi legger til grunn 
beregning hvor overbygd areal kun beregnes for overskytende areal etter 1 meter takutstikk er 
trekt fra. Dette da overbygd areal ikke er stolpefundamentert men utkragende. Hvis det mot 
formodning skal være nødvendig å redusere dette arealet så er det selvsagt mulig og vil uansett 
ikke berøre bygningens grunnform.

4. Saltak?

Vi stiller også spørsmål om takformen er iht. reguleringsbestemmelsen krav til saltak. Dersom 
det ikke kan vises at dette er å definere som saltak må det også søkes om dispensasjon på 
takform. Ellers vises det til punkt 1 under, vi trenger altså bedre tegningsgrunnlag før vi kan 
skrive noen dispensasjonssak.

Vår forståelse av saltak er en takform med motstående takflater, hvor fallet oftest er mot 
langsidene og slik får definert mønelinje sentralt i bygningskroppen. Innenfor denne 
avgrensningen finnes det mange variasjoner, noen som grenser mot mansardtak andre mot 
pulttak, flate tak osv. Vedlagte tverrsnitt viser takform som vi klart vil sortere som saltak - 
definert mønelinje med fallende takflater mot langsidene av bygget. Riktignok vil enkeltsnitt 
representere dårlig helheten for denne bygningen, men konseptet er en takform av 
sammenstilte saltak. Vi mener derfor at det ikke kan være grunnlag for søknad om dispensasjon 
for takform i tillegg til takvinkler. En eventuell slik dispensasjon vil uansett knytte seg til de 
samme argumenter som dispensasjon for takvinkler redegjør for.

Vennlig hilsen

Aslak Krogness Haanshuus
Sivilarkitekt MNAL/eier
Arkitekt Aslak Haanshuus AS
www.ahaa.no
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