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A. Hvilken eiendom skal du bygge eller rive på? Veiviseren steg 1?

C. Hvilke kommunale planer gjelder for din eiendom? Veiviseren steg 1?

Kommuneplan

Reguleringsplan

Andre plan(er)

Navn/nummer på plan:

Navn/nummer på plan: 

Du kan bestille disse fra kommunen, eller finne dem på kommunens nettside. 

Flere kryss kan være nødvendig: 

Veiviseren steg 2

Veiviseren  “Hvor 

stort kan du bygge”

?

?

BRA - Bruksareal i m2

%BRA - Bruksareal i %

T-BRA - Tillatt bruksareal i m2

%TU - Tillatt utnyttelsesgrad i %

Tillatt grad av utnytting: 

Tomtens nettoareal:

D. Hvor stort kan du bygge?

Hva er beregningsmåten for grad av utnytting for eiendommen din? 
Dette står i planen du oppga ovenfor, og bestemmer hvordan du skal regne nedenfor (Sett kryss)

Arealer og grad av utnytting 

Oppgi arealet til alle bygninger på eiendommen din, og regn ut ny grad av 

utnytting. Bruk den beregningsmåten du krysset av for over. 

m2

B. Navn og kontaktinformasjon til deg som søker Veiviseren steg 1?

Adresse: Gårdsnr: Bruksnr:

Postnr/sted: Kommune: Festenr: Seksjonsnr:

Navn: Telefon:

E-post: Mobil:

Adresse (hvis du bor et annet sted enn der du skal bygge/rive):

BYA - Bebygd areal i m2 

%BYA - Bebygd areal i %

U-grad (denne betegnelsen brukes i enkelte eldre planer)
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Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering i dag: 

Areal av bygninger, konstruksjoner og parkering etterpå:

Grad av utnytting etter prosjekt:

m2

m2 Husk vedlegg! 

Vis hvordan grad av utnytting 

etter prosjektet ble regnet ut. 

Ta f.eks en utskrift fra “Hvor 

stort kan du bygge”.

E. Hva blir korteste avstand? Veiviseren steg 3 ?

Bruk situasjonskartet og mål opp korteste avstand fra bygningen til:

Nabogrense: 

Nærmeste bygning 

på naboeiendom:
Skal du rive, eller er noe så langt unna at det ikke vises 

på situasjonskartet? Da kan du stryke over punktet.

Veiviseren steg 3?

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei Ja

Husk vedlegg! 

Svarer du ja på noen av disse, 

må du legge ved tillatelse 

eller uttalelse fra eier. 

Nei Ja

Nei Ja

Nei Ja

F. Kan byggeplanene dine være i konflikt med omgivelsene?

Er det mindre enn 30 meter til nærmeste trikke- eller togspor?

Bygger/river du i nærheten av en vann- og avløpsledning?

Bygger/river du i nærheten av høyspent kraftlinje?

Bygger/river du i nærheten av strandsonen eller sjø/elv/vassdrag?

Skal du bygge/rive i et flom-, ras- eller skredutsatt område?

Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller i nærheten?

Finnes det kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen 

eller i nærheten?

G. Vil byggeprosjektet føre til en ny/endret avkjøring til eiendommen?

Nei

Riksvei eller fylkesvei

Ja, eiendommen får ny/endret avkjørsel til (sett kryss):

Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen

Kommunal vei

Privat vei

Husk vedlegg som viser at du har avkjøringstillatelse fra kommunen

Husk vedlegg som viser at du har veirett g jennom tinglyst erklæring

m m

m

Veiviseren steg 3?

Husk vedlegg! 

Svarer du ja på noen av 

disse, må du legge ved 

søknad om dispensasjon, 

uttalelse og/eller vedtak.

Midten av vei:

Veiviseren steg 4 

152

159

15,16%

1,3 

6,3





 

 

Søknad om dispensasjon for bygging av terrasse Storslåvegen 38B 

Det planlegges oppført ny frittstående bod på ca 12 kvm. beliggende under bakken. Ettersom boden i 

sin helhet ligger under terreng forstår vi det slik at dette ikke inngår i BYA beregningen for 

eiendommen jfr Byggteknisk forskrift § 5-2 samt NS 3940:2012..  

Videre planlegges det en utvidelse av dagens terrasse på ca. 6,7 kvm mellom ny bod og eksisterende 

hytte. Dette arealet vil slik vi forstår det  inngå i BYA beregning som følge av den vil ligge ca. 2,50 m. 

over terreng. Følgelig vil tillatt BYA overskrides med ca 1,7 kvm som det søkes dispensasjon for.  Iht 

reguleringsplanens pkt 4.4 kan kommunen tillate høyden for terrasser hevet fra 130 cm ved 

skjønnsmessig vurdering.  

Bakgrunnen for å utvide terrassen (mot nord) er primært for å hindre store snømengder ved bi 

inngangen da snøen føyker inn fra terrenget over. Ved vind / snøfall samler deg seg meter høye 

skavler ved inngangspartiet. Ved å anlegge en terrasse som beskrevet og vist på tegninger vil dette i 

stor grad forhindre at snøen samler seg på nevnte sted.  Dersom dispensasjon ikke gis for utvidelse 

av terrassen som vist på tegningene bygges kun boden under terreng som skissert men uten 

utvidelse av terrassen.  

Oslo 

Eirik Gjelsvik 

Dagens situasjon 

 

Vedlegg 1



Beregning BYA Hytte Hafjell 

BYA beregning

Målt tomt kvm 1046,8 (opprinnelig 1045)

BYA % 15 %

Tillatt BYA 157,0

Bygget BYA iht ferdigattest 152,0 155,7 (oppgitt i rammesøknad) 

(1) Rest BYA 5,0 1,32

Bod under terreng 12,0 (L 4 x B 3) inngår ikke i BYA da boden ligger under terreng

(2) Areal terrasse: 6,7 (2,0 B x 3,35 L)

(1-2) BYA diff -1,7

Ny BYA 15,16 %

Grunnlag for beregning av BYA (DIBK)

Vedlegg 3
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