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Hei Anita 
 
Vi ønsker å få behandlet vår søknad om dispensasjon, med følgende tilleggsdokumentasjon. 
 
Vedlagt følger et par skisser og en beskrivelse av vår vurdering av alternative løsninger. 
 
Vedlegg «Inngrep ved planering av tomt» 
 
Dette vedlegget skisserer hvilke tiltak som er nødvendige å gjøre for kunne planere ut tomten for å bebygge den som en flat tomt. 

- Planert nivå er tenkt på kote + 789,7 moh 
Over 50% av tomten ligger over kote 789,5moh 
Mot syd er terrenget opp på 790,2 moh 
Generelt når det planeres tomter må man planere slik at terrenget heller litt bort fra bygget. 
Ved en planering på 789,7moh må man senke terrenget på tomten for å få fall bort et evt. tiltak. 
Tomten vil da heves maks 1,5 innenfor det røde arealet 
Kote høyde på 789,5 er tegnet inn over tomten for å illustrere 

- Dagens vei som er avsluttet inn mot på tomt ligger på kote + 788moh 
Den er avsluttet mot det laveste punktet på tomta.  
Tomten er kontrollert med laser og da fikk vi en høydeforskjell på 2,1m som er i tråd med kotene på kartet  

- Den veien vil da ligge 1,7m lavere en planert, for å få adkomst til tomten må veien heves opp til minimum 789,5moh 
Det vil utgjøre en heving på ca. 1,5m. 
I grense mot nord er det også regulert privat veg langs tomten. 
Denne bør da også bygges i en høyde på min 788,5moh 
 
Hvis man tar stigningen fr 788,0 til 789,5 på 1,5m er det en stigning på 1/10 



Dette er så bratt at den defineres som «Lav standard» som stigning på vei med risiko for is, i henhold til vegvesenet sitt underlag for prosjektering av 
veg. 
Skal vi følge vegvesenet sin anbefaling for stigning på adkomstgate er den 1/15, kommer vi ikke opp på naturlig planert tomt. 
 
Utklipp fra vegvesenet sine anbefalinger  for prosjektering av veier og ramper. 
 

 
 
For å heve veien slik at den holder en lav (blått areal på skisse) vil man også få en del fyllinger ut i friområdet (Rødt areal)  
Slik fyllinger bør maks være på 1:2  

 
Vedlegg «Inngrep ved sokkel løsning» 

Dette vedlegget skisserer hvilke tiltak man må gjøre hvis man går for en løsning med flat tomt 
 

- Da vil man få noen mindre skjæringer for å kunne planere den delen av tomten som er foran tiltaket. (merket med grønt) 
- Planert areal lik høyde på vei inn til tomta (lilla areal) 



- Så lenge høydeforskjellen blir tatt opp av tiltaket vil den ikke være synlig 
 

 
Hvordan er det praktisert innfor FB2:  

Her kommer det noen eksempler  
 
Når vi har gått igjennom hva som er bygget innfor dette området er det ofte slik at de som har tilkomst på den laveste delen av tomta er utført med 
sokkeletasje og 
De med innkjøring på den øvre delen har løst det med å planerer ut tomta. 
 



 
 
Ut i fra kotene har de en tilsvarende høydeforskjell mellom innkjøring til tomt og bakkant tomt. 
 



 
 
Et annet godt eksempel er også hytte på tomt 93, 92, 90 på utsnittet under. 
Tomt 92 (17/124 S1 & 2) - Den har innkjøring på den laveste delen, den er bygd med sokkel.  
Tomt 93 (17/231) Den har innkjøring på det høyeste punktet og tomten er planert ut i forhold til det. 
Tomt 90 (17/229) Den har innkjøring på det høyeste punktet og tomten er planert ut i forhold til det. 
 
Hadde tomt 93 hatt innkjøring fra syd, ville den helt naturlig blitt bygd med sokkel etasje 
Hadde tomt 92 hatt innkjøring mot nord ville den blitt planert ut og bygd uten sokkel. 
 
Det samme hadde vært naturlig å gjøre med vårt tiltak hvis innkjøringen hadde kommet øst mellom tomt 94 og 92  
Da hadde tomten mest sannsynlig blitt planert til en kote høyde over 790moh   



 
 

 
 
Med bakgrunn i det som er blitt praktisert basert på det som er bygget innenfor planen, ser man at det er stor variasjon i terrenginngrep. 
Med det planlagte tiltaket vil man oppnå fordeler av å redusere inngrep i terrenget slik at det blir mest mulig naturlig terreng igjen rundt hyttene. 
Dette er også forankret i bestemmelsene  



 
2  Fellesbestemmelser:  
2.1.  Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig.  
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger,  
opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser og etablert løyper/stier. Traséer for vann, avløp og  
kabler som ikke kan legges langs veger, skal ryddes og planeres på en slik måte at stedegen  
vegetasjon kan bli reetablert. Planutvalget kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep som  
vurderes som uheldige. 
 
Ved i bygge med sokkel ivaretas planens formål etter beste evne. 
 
2.4.  Ved nybygging og ombygging skal det vektlegges at boliger, fellesområder og utearealer skal få en  
funksjonell utforming for alle befolkningsgrupper. Planer og tiltak skal ha universell utforming, i  
samsvar med anbefalte løsninger i til en hver tid gjeldende veiledninger og forskrifter. Det skal  
særlig legges vekt på at bygninger og arealer som skal tilrettelegges for allmenn tilgjengelighet får  
universell utforming og tilrettelegges for alle befolkningsgrupper. 
 
Ved å bygge med sokkel ivaretas planens formål etter beste evne. 
Denne tilfredsstilles også ved å heve veien til en planert tomt 
 
I utgangspunktet er vi også usikre på om det behov for dispensasjon for å bygge med sokkel.  
Med bakgrunn i vårt førte møte med kommunen kom det ikke noe klart svar på dette, og vi har valgt å søke dispensasjon slik at det formelt skal være i 
orden. 
Men reguleringsbestemmelsene åpner også for en skjønnsvurdering av om det kan bygges med sokkel.  
 
Når det gjelder antall boenheter  

 
Her vises det til møte med byggesak, hvor de da bekrefter at de er positive til dette. 
De ville instille på det, men bemerket at det var politikerne som ville avgjøre. 
Med bakgrunn i dette prosjektere vi en løsning i tråd med de retningslinjene vi har fått. 
 
I tilegg er våre nabotomter (Tomt 92 og 94) innen for de samme bestemmelsen som vår tomt. 
Der er det gitt tilatelse til 2 enheter på begge disse. 



På tomt 92 er det også som tidligere nevnt tilatt et bygg med sokkel, som beskrevet tidligere. 
 
Jeg vet ikke hvordan det er blitt behandlet i disse sakene, men i utganspunktet skal de ha fått dispensasjon. 
Jeg kan heller ikke se at det er andre forutsettinger for at de skulle få det enn vi. 
 
Nasjonale føringer er også endret til at man skal utnytte tettere for unngå nedbygning av utmarken. 
Det planlagte tiltaket vil gjøre at man nærmer seg det totale antallet innfor feltet, da noen av eiendommene som det er tillatt til 2 enheter kun er bygget 
med 1 enhet. 
 
En gitt dispensasjon vil ikke tilsidesette hensynene i planens formålsbestemmelse, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for 
å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser.  
 
Det er ønskelig at dette skrivet med vedlegg følger byggesaken og dispesasjonsøknaden som kompletterende informasjon, for de som skal behandle 
søknaden om dispensasjon. 
 
Skulle det være noe uklart, stiller jeg gjerne opp og går gjennom eller forklarer tankene som er lagt til grunn for disse valgene. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 

Nils Rune Vikhals 

 


