
Fra: Sverre Vehusheia <sv@nordplan.no> 
Sendt: 7. november 2018 09:34 
Til: Anita Lerfald Vedum 
Kopi: Live Melhus; Per Ove Røe 
Emne: Svar på VARSEL OM INNKOMMET KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK 
Vedlegg: Snitt høyder  81B mot 85.pdf; Snitt høyder  81A mot 87.pdf; Skisse høyde smalere bygg.pdf; Parkering 3 4 5 og 6.pdf 
 
Hei. 
 
Her er våre kommentarer til naboklagene. 
 
I reguleringsplanen er kravet til hyttene at bygningsbredde skal være maks 6,5 m.  Krav til takvinkel er mellom 22 og 45 grader. Hyttene som er søkt om på 
tomtene gnr 15/50 og 51 har bygningsbredde 7,2 m. Det påstås i en klage at brede bygg vil være høyere enn smale bygg som er innenfor 
breddebestemmelsene i reguleringsplanen. I dette tilfellet, er hyttene på gnr 15/50 og 51 planlagt med sokkeletasje og hems. Her er det fri høyde på hems 
på 1,90 m som bestemmer høyden på bygningen. Ved å redusere bredden til 6,5 m, vil takvinkelen måtte økes fra 33 til 36 gr, for å opprettholde 1,90 høyde 
på hems. Derfor vil et smalere bygget i praksis få samme mønehøyde som bygningen med 7,2 m. Dette er vist på vedlagte illustrasjonsskisse. 
 
Vi har også laget illustrasjoner som viser høydeforholdene for bygninger ovenfor og nedenfor vegen. Disse viser at det vil bli relativt god sikt fra de øvre 
hyttene over mønet til de nedenfor veien. Høyden på bygningene nedenfor veien er innenfor regulert bygningshøyde, og terrengtilpasset så godt som mulig. 
 
Parkering er løst på siste situasjonskart (vedlagt). 
 
Mvh Nordplan AS  
Sverre Vehusheia 
Sivilarkitekt 
Mob. 40 43 12 05 
 
nordplan.no 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Per Ove Røe <por@nordplan.no>  
Sendt: mandag 5. november 2018 13.04 
Til: Live Melhus <lm@nordplan.no>; Sverre Vehusheia <sv@nordplan.no> 
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Emne: VS: VARSEL OM INNKOMMET KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK 
 
 
 
Mvh Nordplan AS  
Per Ove Røe 
Avdelingsleder Gudbrandsdalen 
Tlf. 99 46 36 91 
 
nordplan.no 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Erik Nielsen <esn@bridges.no>  
Sendt: mandag 5. november 2018 11:41 
Til: Trond Rognstad <tro@nordplan.no>; Per Ove Røe <por@nordplan.no> 
Kopi: Asbjørn Villa <asbjorn@lemonsjoen.no>; esn@bridges.no 
Emne: VS: VARSEL OM INNKOMMET KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK 
 
Hei 
 
Ser at Øyvind er på HV-Øvelse 
Er det andre som kan ta asap tak i dette på Nordplan? 
Se også mail lengre ned.. 
Haster 
 
 
Her er hovedpoengene til klager som må besvares: 
Stemmer dette, eller kan vi tilbakevise slike ulemper som følge av dispensasjonen? 
 
Klagen beskriver ulempene slik: 
"I dette tilfellet vil mine oppdragsgivere i Mosætervegen 81B bli svært negativt berørte da de omsøkte hyttene er alt for brede i forhold til tomtene og den 
regulerte byggelinje. Som en konsekvens av bredden vil følgelig mønehøyden øke og forringe utsikten. Da de kjøpte hytta ble reguleringsplanen sjekket ut, 
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og vi registrerte at det måtte bli smale hytter for å kunne bebygge tomtene. Tiltakene som er gitt dispensasjon vil svekke de visuelle kvaliteter som må være 
lagt til grunn for de byggegrenser som er tegnet inn på reguleringsplanen". 
 
 
MVH 
Erik S. Nielsen 
esn@bridges.no 
+47 9010 1909 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Erik Nielsen <esn@bridges.no> 
Sendt: mandag 5. november 2018 11.30 
Til: 'Asbjørn Villa' <asbjorn@lemonsjoen.no>; 'Øyvind Sødal' 
<os@nordplan.no> 
Kopi: esn@bridges.no 
Emne: VS: VARSEL OM INNKOMMET KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK 
 
Hei Øyvind 
Har du svart å dette? 
Vi har sendt alt til advokat fordi kundene som har kjøpt disse hyttene fortsatt ikke har fått de og vi har heller ikke fått IG. Vi får store kostnader og bøter og 
mange andre kostbare utfordringer, slitsom men må løses. 
 
Vedlagte klage er slik vi har forstått det ikke om er besvart? 
Her trengs det en god forklaring og med en visualisering slik at kommunen har en god sak for å gi OK. Om ikke kan det bli sendt fylkesmannen og sånn sett 
bli ytterligere en lang lang forsinkelse. 
 
Vi trenger asap et gjennomtenkt svar med visualisering.  Send det til oss for gjennomgang først. 
 
MVH 
Erik S. Nielsen 
esn@bridges.no 
+47 9010 1909 
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-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Ingeborg Sæveraas <is@adlo.no> 
Sendt: mandag 5. november 2018 11.11 
Til: 'Erik Nielsen' <esn@bridges.no> 
Emne: VS: VARSEL OM INNKOMMET KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK 
 
Som nevnt bør dette kommenteres, gjerne med illustrasjoner hvis mulig. 
 
Ingeborg 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Øyer kommune [mailto:postmottak@oyer.kommune.no] 
Sendt: 5. november 2018 10:06 
Til: Ingeborg Sæveraas 
Emne: VARSEL OM INNKOMMET KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK 
 
VÅR REFERANSE: Saksnr: 18/616-25 Løpenr: 10237/18 Saksbehandler: Anita Lerfald Vedum Deres ref.: 
 
Oversender vedlagte dokument. 
 
Med vennlig hilsen 
 Anita Lerfald Vedum 
 Bygg, areal og geomatikk 
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