
Fra: Jesper Eek <jespereek@gmail.com> 
Sendt: 10. november 2020 10:59 
Til: Øyer Kommune Postmottak 
Emne: Søknad om dispensasjon - ref Saksnr. 20/2224-10 
Vedlegg: Overbygget platting 2.jpg; Overbygget platting 5.jpg; Overbygget platting 

1.jpg; Overbygget platting 4.jpg; Overbygget platting 3.jpg; Overbygget 
platting 6.jpg; Altmann - Overbygget platting Slåtætervegen 37.pdf; Dahl - 
Overbygget platting Slåtætervegen 37.pdf; Hafjelltunet AS - Overbygget 
platting Slåtætervegen 37.pdf; Skisse bygning.pdf; Situasjonskart 
Slåsætervegen.pdf 

 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Til den det måtte gjelde. 
 
Sameiet Eek/Skaven søker herved dispensasjon for overbygget platting i Slåsætervegen 37. 
 
Foranledningen til søknaden ligger i nylig søknad (Saksnr. 20/2224-10) for bl. a. utbygging 
av gang og toalett under eksisterende tak for g,nr 5 b.nr 55, der vi ble gjort oppmerksom på 
at overbygget platting ikke var omsøkt og godkjent da den ble oppført. Overbygget var 
oppført før vi overtok eiendommen og vi ble ikke gjort oppmerksom på dette under 
kjøpsprosessen i 2008. 
 
Nå i ettertid håper vi at det er mulig å få beholde overbygget, og dette av flere grunner. Den 
nye fasaden som er omsøkt og godkjent nå, integrerer overbygget med platting og gir 
bygningen en helhetspreg. Den vil også gi oss nytte med tanke på vern og ly ved bruk av 
plattingen, som er nordvendt. Vi ønsker også å belyse at plattingen i dag går utover det 
overbygde området, men den delen vil av estetiske og praktiske hensyn bli fjernet, slik at det 
som gjenstår faller pent inn i bygningsmassen og under overbygget. Dette vil også øke 
tilkomst for ferdsel gjennom tomten for naboer (ski inn/ut) og sauer.  
 
Forøvrig vil vi påpeke at det være en vesentlig økonomisk ulempe for oss å måtte rive og 
avhende overbygget. Våre naboer har heller ingen innsigelser på overbygget (vedlegg).  
 
Vi håper med denne søknaden at vi kan beholde overbygget, og ser frem til en 
tilbakemelding. 
 
Vedlegg:  
Bilder Overbygget platting 1-6 
Uttalelser naboer: Hafjelltunet AS, Altmann, Dahl 
Situasjonskart Slåsætervegen 
Skisse bygning (etter ombygging) 
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