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Søknad om rammetillatelse til fritidshytte og søknad om igangsetting av
grunnarbeider på gnr. 32, bnr. 108
På vegne av tiltakshaver Ove Mustvedt søker vi om rammetillatelse til fritidshytte og
igangsetting av grunnarbeider på gnr. 32, bnr. 108, område F19 i
detaljreguleringsplan.
Se videre vedlagte tegninger E1-E8 av tiltaket.
Beskrivelse av tiltaket:
Fritidshytta er tegnet i samsvar med punkt 3.3 og gitt ett moderne utrykk med pulttak.
Hytta har ett areal på 99,1 m². Maks høyde gesims er 4,2 meter fra gjennomsnittlig
planert terreng, som er innenfor krav om maks gesimshøyde på 5,0 meter.
Terrasse er markert gult i situasjonsplan og plasseres på samme høyde som planert
terreng.
Tiltakshaver ønsker en igangsettingstillatelse for grunnarbeider nå så snart som mulig.
Byggteknisk forskrift, versjon:
TEK17 legges til grunn ved prosjektering av tiltaket.
Plangrunnlag:
Detaljreguleringsplan

for Bjørkøya.

Forhåndskonferanse:
Det er ikke avholdt forhåndskonferanse

i saken.

Nabovarsel:
Tiltaket er nabovarslet. Det foreligger ingen merknader til tiltaket innen fristen.
Tiltakets størrelse og grad av utnytting:
BRA = 85,4 m².
BYA = 99,1 m².
Det er i gjeldende plan for området satt en grense for maks utnytting = 100 m² BYA.
Tiltaket er dermed innenfor kravet.
Kotehøyde for tiltak:
Tiltaket plasseres på planeringshøyde

kote c+ 15,0 moh.
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Avfallsplan:
Omsøkte tiltak er < 300 m² BRA / < 10 tonn bygningsavfall –Det er ikke krav om
innsending av avfallsplan, jf. TEK17 § 9-6.
Universell utforming:
Jamfør punkt 2.7 i bestemmelse så vil utomhus arealer opparbeides
for universell utforming, slik at dette kan brukes av alle mennesker.

etter prinsipper

Arkitektonisk utforming:
Kravet i pbl. §§ 29-1 og 29-2 gjelder. Tiltaket er gitt en god og moderne arkitektonisk
utforming i samsvar med sin funksjon og i forholdet til de naturlige omgivelsene, og i
samsvar med bestemmelse punkt 3.3. Se vedlagte tegninger.
Minsteavstand til annen bebyggelse/nabogrense:
Avstand til nærmeste eksisterende bygning er 31,2 meter.
Minsteavstand til nabogrense mot øst er 1,1 meter. Det foreligger samtykke til slik
avstand ved erklæring datert 9.1.2021, se vedlegg Q2.
Atkomst, vannforsyning og avløp:
Atkomstvei fra etablert tilkomstvei etter reguleringsplan.
Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan vnr. 1 er vedlagt for tiltaket, vedlegg G1 .
Erklæring om ansvarsrett:
Aktuelle ansvarsområder er belagt med ansvar og erklæringer vedlagt søknad,
vedlegg G2 –G3. For foretak som har sentral godkjenning følger slik dokumentasjon
som side 2 etter erklæring om ansvarsrett.
Vi ber med dette om at saken behandles så raskt som mulig.
Skulle det være uklarheter eller spørsmål til søknaden, ta kontakt med undertegnet
på e-post eller telefon.
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