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Hei Marius 
 
Det vises til tidligere korrespondanse i denne saken. 
 
Det søkes med dette om ny (endret) dispensasjon for gnr 10 bnr 82. 
 
Følgende er endret: 

- Mønehøyde er endret fra 5,750 m til 5,250 m, som er iht. gjeldende bestemmelser 
- Gesimshøyde er endret fra 4,363 m til 4,126 m for det høyeste skipet (maks gesimshøyde). Dette utgjør kun en mindre del av den totale bygget. 

Øvrig gesimshøyde er endret fra 2,933 m til 2,834 m, som er iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Det søkes om dispensasjon for: 
§3.3 Maks T-BRA 140 m2. 1. etg vil få 140 m2 BRA og U. etg med garasje og trapperom 42,5 m2 BRA, som vil utgjøre til sammen 182,5 m2 T-BRA. 
§3.5 Maks gesimshøyde 2,85 m over ferdig grunnmur. Omsøkt hytte vil få maks 4,126 m gesimshøyde. 
 
Jeg viser ellers til tidligere innsendte dokumenter. 
 
Pga. reduksjon av maks mønehøyde ønskes det at bygges heves 50 cm slik at FG blir iht. gjeldende bestemmelser på +814,0. Det blir utarbeidet nye 
situasjonstegninger og om nødvendig ny nabovarsling. 
 
Reviderte hyttetegninger er vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Kim Dahlen 
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Hei Marius 
 
Her er svaret jeg fikk fra Bjarne hvor han skriver at det er blitt gitt disp. på gesimshøyder (vedlegg). 
 
Angående BRA og full takhøyde i kjeller/teknisk rom så vil dette slik jeg forstår det utløse krav om balansert ventilasjon. Isol. BRA vil da bli over 150 m2. Si 
fra hvis du mener noe annet, det er jo selvfølgelig et ønske fra tiltakshaver om å ha samme takhøyde i hele kjelleren. 
 
Takk for oppfølging så langt. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Kim Dahlen 
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Hei 
 
Det er en fast takstolkonstruksjon med 1899 høyde. Åsen som sees i mønet er kun for å holde oppe/bære utvendig takutstikk. Det skal derfor ikke beregnes 
BRA for arealet i denne etasjen. Bare ta kontakt om det er noe mer som er uklart. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Kim Dahlen 
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Hei 
 
Dispensasjonssaken er planlagt behandlet i Plan- og miljøutvalget i april. 
Jeg er saksbehandler og skal skrive saksfremlegget til politisk utvalg.  
 
Det søkes om dispensasjon på BRA og møne- og gesimshøyde. 
 
Hvilken konstruksjon er tenkt benyttet i taket på denne delen av hytta? 
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For oss så ser det ut til at det skal inn en limtredrager og da skal høyden måles opp til den. Slik at da blir det også bruksareal i denne etasjen. 
 
Gi meg en tilbakemelding på dette. 
 
Det er skrivefrist i morgen (09.04.2021) for å få saken opp i aprilmøtet. 
 

Med vennlig hilsen  

Marius Lykre 
Avdelingsingeniør, byggesak  



 
___________________________________  
Tlf: 61 26 81 00  
E-post: marius.lykre@oyer.kommune.no  
www.oyer.kommune.no 

 

mailto:marius.lykre@oyer.kommune.no
http://www.oyer.kommune.no/

