
Fra: Busch, John-Erik [john-erik.busch@dnb.no] 
Til: Synne Graue Emmerhoff [synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no] 
Kopi: Ådne Bakke [adne.bakke@oyer.kommune.no]; 'John-Erik Busch' [volvojeb@gmail.com]; 
'anne.karin.busch@if.no' [anne.karin.busch@if.no] 
Sendt: 05.07.2019 08:42:09 
Emne: Søknad om dispensasjon. Byggesak 15/1762-2. Gnr.15, bnr.36, snr.1-Øyer 
Vedlegg: Scan_Busch, John-Erik_08_01_05-07-2019.pdf; Scan_Busch, John-Erik_08_00_05-07-2019.pdf; 
Scan_Busch, John-Erik_08_00_05-07-2019.pdf 
Hei 
  
Ref. diverse eposter og telefoner med Synne Graue Emmerhoff og Rådmann Ådne Bakke.  
  
Vi søker om dispensasjon for å utvide terrassen vi fikk byggetillatelse til 30/10-2018. 
  
Argumenter for dispensasjon: 

-        Gondolen er plassert lenger nord enn det som reguleringsplanen viser. Det betyr at ny terrasse er lenger 
unna enn sikkerhetssonen på 10 meter. 

-        Vi har allerede fått tillatelse og har utfra det inngått avtale med Hafjell Maskin på ca. kr. 270.000,-. Vi kan ikke 
annullere denne avtalen uten at dette vil koste en god del. 

-        I følge paragraf 9 i reguleringsplan for Roabakken/Jaer Gård, så kan det bygges terrasse inn i 
sikkerhetssonen for «….bygg som ikke har varig opphold..». 

-        Nabo på skrått over veien (motsatt side av gondolen som oss) ligger vesentlig nærmere gondolen med selve 
hytten, enn vi vil med utvidet terrasse.   

  
Håper på snarlig godkjenning av dispensasjon. 
  
  
Med vennlig hilsen 
Anne Karin og John Erik Busch 
Hytte i Mosætervegen 105 a 
Gnr.15, bnr.36, snr.1-Øyer 
  
  
  
Vedlegg 

-        Situasjonskart (fra seeiendom.no) 
-        Plantegning med inntegning av utvidet terrasse 
-        Kvittering for rek.- sending til de samme to naboene som i opprinnelig søknad (ren kopi) 
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