
Fra: Kristian Mæhlum <mahlumauto@gmail.com> 
Sendt: 22. mars 2020 17:29 
Til: Øystein Jorde; Øyer Kommune Postmottak 
Emne: Re: Vedrørende søknad om tiltak uten ansvarrett på gnr/bnr 57/7 
Vedlegg: 4F682F28-2467-43B1-965B-50877C20BB62[5].png; Mæhlum.pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
Hei, 
 
Viser til tidligere sendt mail og tlf samtaler ang søknad om tilbygg på eksisterende verksted 
Mæhlum Auto as Nordbygdsvegen 211 Gnr.57 Bnr.7 
 
Søker med dette om dispensasjon for tilbygg på verksted i LNS-område. 
Viser til vedlagt Kommuneplan arealdel 2018-2028, se konklusjon til vår eiendom 235.  
 
Viser også til vedlagt GLO kart med lengdeprofil fra bekk til tilbygg. 
 
Til info har vi nå drevet verksteddrift her i snart 40 år og det har gjennom disse årene aldri vært 
antydning til flomfare fra denne lille bekken. Bekken har heller aldri vært inne på jordet til Kvam 
som ligger mellom bekkefaret og Nordbygdsvegen.  
 
 

 
 
tir. 17. mar. 2020 kl. 09:56 skrev Kristian Mæhlum <mahlumauto@gmail.com>: 

Hei, 
 
Viser til mail, mottatt fredag ettermiddag 13.03.20 
 
Jeg har vanskelig med å forstå begrunnelsen med avslag på min byggesøknad på gnr/bnr 57/7 
 
Vi har drevet verksteddrift her siden 1981, og har utvidet driften med både tilbygg og nybygg flere 
ganger 
uten at hverken LNF eller flom har vært tema. Det siste var et tilbygg på vår privatbolig på i 2016. 
 
Ser på aktsomhetskartet til NVE at vi ligger helt i ytterkant av aktsomhetssonen, må opplyse om at 
det er et 
høydedrag på flere meter mellom vår tomt og den lille bekken nord for tomten. 
Det er hverken teoretisk eller i realiteten mulig at denne kan lage flom på vår tomt. 
Ber om at det her må brukes skjønn og sunn fornuft. 
 
Nå er det snakk om et tilbygg på 20kvm på et eksisterende industribygg på 320kvm, i tillegg heving 
av tak  

 

Med vennlig hilsen                         

Kristian Mæhlum 
Daglig leder 
Mobil.: 976 75 810 | E-post: mahlumauto@gmail.com 
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på en liten del av eksisterende bygg. 
Grunnet til at det haster med å få godkjent søknaden raskt, er at jeg har ansatt en ny mekaniker fra 
1 mai. 
Er da avhengig av å ha kommet så langt som mulig med bygget før den tid. 
Bilene har blitt både større og tyngre, så det skal også inn en ny løftebukk og større port. 
 
Var i møte med Sivertsen 26.02.20 og fikk da en oppfatning om at han ikke kunne skjønne at det 
skulle 
bli noe problem å få dette godkjent. 
Jeg har da i mellomtiden planlagt byggestart med første trinn i prosessen fredag 20.03.20, og 
støping av ringmur 
i uke 13 eller 14. 
 
Håper på snarlig tilbakemelding og velvilje i denne saken. 
 
 
 

 
 
fre. 13. mar. 2020 kl. 13:43 skrev Øystein Jorde <oystein.jorde@oyer.kommune.no>: 

Hei! 

  

Viser til mottatt søknad om løyve til tiltak uten ansvarsrett på gnr/bnr 57/7. Eiendommen ligger som 
LNF i kommuneplanen. Det trengs derfor dispensasjon for tiltaket. Det kan derfor ikke bygges før en 
dispensasjon er behandlet. Det er også en aktsomhetssone for flom som må avklares før 
dispensasjon kan gis. Innretning av dispensasjon kan vi være med å se på. Samtidig så har du fått 
informasjon om sammenføyinger.  Vi foreslår et møte for å se nærmere på dette. 

  

På grunn av situasjonen, vil det ta noe tid før eg slikt møte kan avholdes. Vi tar kontakt for å avtale 
møte nærmere. 

  

Med venleg helsing  

Øystein Jorde 
Tjenesteleiar, Plan og utvikling  
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___________________________________  

Tlf: 61 26 81 00 / 468 04 065 
E-post: oystein.jorde@oyer.kommune.no  

  

Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e-post kan  
bli journalført som offentlig post i tråd med kommunens rutiner. 
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