Fra: Andreas Rise (andreas.rise@oppdal.kommune.no)
Sendt: 06.01.2022 12:59:12
Til: ola gunnar heimtun
Kopi:
Emne: SV: Gnr 243 Bnr 40 Nerskogvegen 834-Anneks- Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak
Vedlegg:
Hei!
Vedr. selvbyggersøknad så ber vi om at innleide foretak bekrefter å ha bistått tiltakshaver i
selvbyggeransvaret. Dette kan gjøre på e-post om ønskelig.
Foretakene det gjelder er Lervike AS og det andre foretaket (Ola ??). Sistnevnte foretak kan muligens være
Ola H. Furunes?
Med vennlig hilsen
Andreas Rise
Saksbehandler
Byggesak
Plan og forvaltning
Oppdal kommune

90646297
E-post
Hjemmeside
Facebook

Fra: ola gunnar heimtun <heimtunbyggteknikk@msn.com>
Sendt: torsdag 16. desember 2021 08:26
Til: Andreas Rise <andreas.rise@oppdal.kommune.no>
Emne: Sv: Gnr 243 Bnr 40 Nerskogvegen 834‐Anneks‐ Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak

Beklager sent svar her.
Jeg har fått fullmakt til å svare på vegne av Magne Gjersvoll
Egen utdannelse og praksis:
Opplyst fra selvbygger at erfaring er fra bygging av eget bolig egen garasje
Delaktig i bygging av hytte i skardalen på samme tomt som annekset.
Har i tillegg assistert firmaet som ble innleid for å assistere selvbygger med oppføring av hytten på flere
hytter i skardalen etter oppføring av hytta.
Egen praksis i daglig arbeid har vært mekaniker/drift av bensisnstasjon men har vært med på mange
byggeprosjekter gjennom flere tiår

Innleid foretak på annekset:
Innleid på hovedbærekonstruksjon:
Lervike AS fra Sunndal som driver med oppføring av stavlaft og Laftebygg sto for stavlaftkonstruksjonen. De
utførte dimensjonering og produksjon av bærekonstruksjon i forkant i produksjonshall.
Lervike AS er et byggefirma i Sunndal som driver på fulltid med Lafting og stavlaft.
Formell beskrivelse av utdanning/ og praksis kan ettersendes hvis nødvendig.

Samme firma som hadde ansvarsrett på hytta på samme tomt var videre innleid på montasje av prefabrikert
bærekonstruksjon og alle øvrige arbeider med på oppføring av annekset på timebasis. Oppføring av
annekset ble oppført i tett samarbeid med dette firmaet. Selvbygger har opplyst meg om firmanavn men jeg
har desverre glemt navnet på dette firma (Ola xxxxx).? Kan ettersende riktig navn med info om praksis og
erfaring. Dette firmaet hadde imidlertid ansvarsrett på hytta på samme tomt.
Vedrørende søknad har undertegnede assistert Selvbygger.
Heimtun byggteknikk har drevet på deltid med Prosjektering , søknader og byggeledelse siden 2002.
(ca 10 % årsverk årlig siden 2002.)
Utdanning : Tømrer m fagbrev, Teknisk Fagskole 93 , Ingeniør 00, og Mastergrad 11
Praksis som tømrer 5 år, anleggsleder byggeplass 4 år, faglærer bygg 4 år, byggesaksbehandler 0,5 år.
prosjektleder bygg 15år

Mvh
Heimtun byggteknikk
Hjelltrøa 9
6600 Sunndalsøra
97531136

Fra: Andreas Rise <andreas.rise@oppdal.kommune.no>
Sendt: mandag 22. november 2021 10:58
Til: ola gunnar heimtun <heimtunbyggteknikk@msn.com>
Emne: SV: Gnr 243 Bnr 40 Nerskogvegen 834‐Anneks‐ Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak
Hei!
Det vises til søknad om ettergodkjenning av anneks, selvbyggersøknad og dispensasjonssøknad, tiltakshaver
Magne Gjersvoll.
Vedrørende søknad om selvbyggeransvar så må det sannsynliggjøres nødvendig kompetanse for det enkelte
fagområde. I innsendt skjema er det krysset for – Egen utdannelse/praksis, - Medhjelpers utdannelse/praksis
og – Innleid foretak. Vi ber om at dette beskrives nærmere.

Med vennlig hilsen
Andreas Rise
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Fra: ola gunnar heimtun <heimtunbyggteknikk@msn.com>
Sendt: lørdag 16. oktober 2021 17.02
Til: Postmottak Oppdal Kommune <post@oppdal.kommune.no>; Andreas Rise
<andreas.rise@oppdal.kommune.no>
Emne: Vs: Gnr 243 Bnr 40 Nerskogvegen 834‐Anneks‐ Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak

vedr godkjenning av anneks.
På vegne av hjemmelshaver Magne Gjersvoll oversendes søknad om dispensasjon samt søknad om tillatelse
til tiltak.

Tiltakshaver søker selv som selvbygger for alle funksjoner
mvh
Heimtun byggteknikk
Hjelltrøa 9
6600 Sunndalsøra
97531136
Fra: ola gunnar heimtun
Sendt: lørdag 16. oktober 2021 16:57
Til: heimtunbyggteknikk@msn.com <heimtunbyggteknikk@msn.com>
Emne: Gnr 243 Bnr 40 Nerskogvegen 834‐Anneks‐ Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak

vedr godkjenning av anneks.
På vegne av hjemmelshaver Magne Gjersvoll oversendes søknad om dispensasjon samt søknad om tillatelse
til tiltak.

Tiltakshaver søker selv som selvbygger for alle funksjoner
mvh
Heimtun byggteknikk
Hjelltrøa 9
6600 Sunndalsøra
97531136

