Søknad om tillatelse til tiltak

Nullstill

§ 20·3. jf.§ 20-1

etter plan- og bygningsloven

Opplysninger gift i soknad eller vedlegg ril
søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

D Rammetillatelse
{XEtt-trinns

soknadsbe handling

Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling. jf.§ 21-7 annet ledd?

[;

Ja

sea

[le

eller

[]Ne

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 51 77 med vedlegg.

Tillaksklasse SØK

Erklæring om ansvarsrett
for ansvarlig søker

I
[Re

Foreligger sentral godkjenning?

Berører tiltaket eksisterende
fremtidige arbeidsplasser?

I

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,

[:

a

]Ner

jf. Kulturminneloven § 25. andre ledd?

[7sea

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen
foreligge før igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr

204

Feste nr

Kleberbergvegen
bruk/formål

Bolig
Nye bygg

173

art

Bolgnr

Postnr

Poststed

Kommune

Oppdal

7340

D{l Fritidsbolig
og anlegg
X Nytt

[7

Garase

DX?net:
X

bygg ')

Beskriv

Bygn.typekode (jt. s. 2)

Anlegg

Parkeringsplass')

'7

Endring av bruk

Bruksendring

Vesentlig endring

Riving

Hele bygg "I

Deler av bygg')

Bygn.tekn. installasj.")

Nyanlegg )

Endring

Endring av bruksenhet i boli

Oppdeling

Sammenføyning

Innhegning mot veg

Reklame, skilt, innretning e.l.

skilt

X

Vesentlig terrengnngrep

Ombygging

Reparasyon

Innhegning,

Veg

Fasade

Konstruksjon

(flere kryss mulig)

161

Frittstaende badstue

Tilbygg. påbygg. underbygg "I

Endring av bygg
og anlegg

pbl 5 20-1

Bygningsnr

Oppdal

Adresse

Planlagt

Tiltakets

Seksjonsnr

162

Anlegg

av tidligere drift
Anlegg
Reparasjon

Beskr

_J Annet

)Byggblankert 5175 tylles ut og
vedlegges. (Vedlegg gruppe A)

'') Gelder kun nAr installasjonen
ikke er en del av et større !lltak

Vedlegg
Beskrvelse av vedlegg

Gruppe

Nr Ira - Ill
-

2

B

-

3

C

I -

3

D

I -

Tegninger

E

-

7

Redegjorelser/kart

F

-

3

Erklæring om ansvarsrett/gjennomforingsplan

G

-

6

Boligspesifikasjon

H

Opplysninger

om ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Dispensasjonssoknad

(begrunnelse/vedtak)

for tiltaket (Byggblankett

(pbl kap. 19)

Nabovarsling (Kvittering tor nabovarsel/Opplysninger
girt i
nabovarsel/nabornerknader/kornmenlarer
til nabomerknader)

Situasjonsplan,

Uttalelse/vedtak

avkjørselsplan

bygning/eiendom

i Matrikkelen

5175)

A

I

Ikke
relevant

7

X

fra annen offentlig myndighet

a

Andre vedlegg
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Enkdaeringog undersirift

hele_.,....,,,,

Ansvarig saker bekrefler al
med ansvar, g dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjenl med reglene om slrall og san kcsjon
er i pbl kap 32 og at del kan medare realksjoner dersom det gislridige opplystwlger.
Fo I kd vpllær seg til å stile med .-Og
1'Dff\'.,elansei tittaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.
TN i tswe:

Ansarig soler for tillabt
Forelak

Org.nx.

NORRØN LAFT OPPDAL AS

Nav

989776517

Adresse

SøndreIndustrivegen 5
Pustnr.

7340

Øyvind Grønse1
Adresse

Pstsied

Oppdal

Kontaktperson

Svein EriJr.Mellemsæter
Epost

pos1@nononLtft.no
OalD

Puststied

6520
.... , i I 1

99742502

Frei

Everhuell organisasjonsumer

99742502
eleon (dagtid)

E-pos1

92615615

oyvind@ababil.no

le-

i;;

19.05.2022
G;enlas med I +•kl

-

Bolgvegen 35
Postnr.

OalD

l u.c\,VvV

19.05.2022
+
Øyvind Grønset

G,erms med ••• .,

• ta :er

Svein Erik Mellcmsæter

,

181'

-

Falturaadresse

Øyvind Grønset

Adresse

Bolgvegen 35
Posinr.

6520

posisted

Frei

Eventueltorganisasjonsrurnmer

lllllnliell5174

OUlglløDlielduaetlD..

b;a,IL:

RI

01.10.21l2D
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Bygningstypekoder
BOLIG
Dersombruksarealettil bolig er størreenn bruksarealettil annet enn bolig, velgesbygningstypekodet innen hovedgruppen"Bolig"(111--199).
Ved valg av bygningstypevelges den med størstandel av arealetinnen hovedgruppen.
Enebolig

11f Enebolig
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet
113 Våningshus

Tomannsbolig
vertikaldelt
121 Tomannsbolig,
horisontaldelt
122 Tomannsbolig,
vertikaldelt
123 Viningshus,tomannsbolig,
horisontalde!t
124 Våningshustomannsbolig,

Rekkehus,kjedehus,andresmåhus

Store boligbygg
p%2 et.
144 Sort fritigende boligbygg
boligbyggpå 3 og 4 et.
142 Stortfrittliggende
boligbyggpå 5 et ellermer
143 Sor! frittliggende
boligbyggpå 2 et.
144 Storesammenbygde
boligbyggpå 3 og 4 et.
145 Storesammenbygde
boligbyggpå 5 et.eUermer
146 Storesammenbygde

Fritidsbolig
161 Hyter. sommerhusol.ritidsbygg
162 Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig
163 Våningshussombenyttessomfritidsbolig

Koie,seterhusog lignende
171 Seterhus,sel,rorbu og lignende
gamme
172 Skogs·og utmarkskoie,

Bygningfor bofellesskap
151 Bo-og serv·cesenter
152 Studenthjer/studentboliger
159 Annenbygningfor bofellesskap*

13f Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andresmåhusmed 3- boligerellerflere

Garasjeog uthustil bolig
181 Garasje,uthus,annekstil bolig
182 Garasje,uthus.anneksti! fritidsbolig

Annenboligbygning
193 Boligbrakker
(sekunderboligreindrift)
199 Annenboligbygoing

ANNET
Dersombruksarealetikke om!atterbolig eller bruksarealettil bolig er mindreenn til annet. velgesbygningstypekodet innen "Annet' (211-840) ut rra
hovedgruppensom samlet utgjør del størstearealet.Ved valg av bygningstypevelges den med størstandel av arealet innen hovedgruppen.

Garasje-og hangarbygning

INDUSTRIOG LAGER

Industribygning
21t Fabrkkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningfor renseanlegg
216 Bygningfor vannforsyning
219 Annenindusribygning'

Energiforsyningsbygning
221 Krattslasjon(> 15 000 kVA)
10 000 kVA)
223 Transformatorstasjon(>
•
229 Annenenerg\lorsyning

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjøle-og fryselager
233 Silobygning
239 Annenlagerbygning•

Fiskeri-og landbruksbygning
241 Husfordyrlandbruk,lager/silo
243 Veksthus

244 Driltsbygningliske/langst/oppdrett
for fiske
245 Naust/redskapshus
248 Annenfiskeri-og fangstbygning
'
249 Annenlandbruk.sbygning

431 Parkeringshus
•
439 AnnengarasJe/-hangarbygning

Idrettsbygning
651 idrettshall
652 Ishall

653 Svammehall
Veg-og trafikktilsynsbygning
*
441 Trafikktilsynsoygning
•
449 Annenveg-og biltilsynsbygning
HOTELLOG RESTAURANT

Hotellbygning
511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning'

654 Tribuneog idrettsgarderobe
655 Helsestudio
•
659 Annenidrettsbygning

Kulturhus
661 Kino-/tea!er-/opera-/konsertbygning
grendehus
662 Sam!unashus,
663 Diskotek
669 Annet'kuturhus'

Bygningfor overnatting

Bygningtor religiøseaktiviteter

521 Hospits,pensjonat
522 Vardrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annenbygningfor overnatting*

67i Kirke,kapell
672 Bedehus,menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bårehus
674 Synagoge,moske
675 Kloster
679 Annenbygningfor relilgiaseaktivileter'

Restaurantbygning
kafebygning
531 Restaurantbygning,
kantinebygning
532 Sentralkjakken,
kioskbygning
533 Gatekjøkken,
539 Annenrestaurantbygning"

HELSE

Sykehus
719 Sykehus'
Sykehjem

KONTOROG FORRETNING

Kontorbygning
rådhus
311 Kontor-og administrasjonsbygning,
posthus
312 Bankbygning,
313 Mediabyging
319 Annenkontorbygaing'

Forretningsbygning
varehus
321 Kjøpesenter,
322 Bulikk/forretningsbygoing
323 Bensinstasjon
•
329 Annenforretningsbygning
330 Messe-og kongressbygning
SAMFERDSELOG KOMMUNIKASJON

KULTUROG UNDERVISNING
Skolebygning
611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomss'kole
615 Kombiner!barne-ungdomsskole
skole
616 Videregående
619 Annenskolebygning'

Universitets-,hagskaleog forskningsbygning
m/auditorium,lesesalmv.
621 Universitet/høgskole
623 Laboratoriebyging
629 Annenuniversitets-,høgskoleog
forskningsbygning'

412 Jernbane-og -banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjon-og terminalbyging'

Museums-og biblioteksbygning
641. Museum,kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
hage(bygning)
643 Zoologisk-/botanisk
649 Annenmuseums-/biblioteksbygning'

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommnunikasjonsbygning

Blankett 5174 Bokmål

722 Bo-og behandlingssenler
kurbad
723 Rehabiliteringsinstitusjon,
729 Annetsykehjem'

Primærhelsebygning
731 Klinikk.legekontor/-senter!-vak\
helsestasjon
732 Helse-/sosialsenter,

739 Annenprimnerhelsebygning'
FENGSEL,BEREDSKAPO.A.

Fengselsbygning
819 Fengselsbygning·
Beredskapsbygning

821 Politistasjon

terminal
Ekspedisjonsbygning,
kontrolltårn
1\y1erminal,
411 Ekspedisjonsbygning,

721 Sykehjem

ambulansestasjon
822 Brannstasjon,
823 Fyrs!asion,'osstasjon
av fly-/skipstrafikk
824 Stasjonfor radarnvervåk.
825 Tilliuktsror/bunker
829 Annenberedskapsbygning·
830 Monument
840 Oientligtoalett

tiV
somharnærtilknytning
") ellerbygning
tjenerslikebyginger
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Nullstill

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174
Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder
Opplysningene gjelder
Bnr.

Gnr.

Eiendom/

204

byggested

Adresse

Festenr.

Seksjonsrr.

Bygningsnr.

Bolignr.

Postnr.

Poststed

Kommune

162

Oppdal

Kleberbergvegen 173

Oppdal

7340

Førhåndskonferanse
Pbl§21-1

[]»

For'nåndskonferanse er avholdt og referat foreligger

[x]Ne

Unntak og fravik fra TEK

Dispensasjonssøknad.

Det sakes dispensasjon tra beslemmelsene : (begrunnelse for dispensasjon gis pa egel ark)

Kommunale vedtekter/

Pbl Kap. 19

Plan- og bygningsloven med forskrifter

Vedlegg nr

X

forskrifter til pbl

Arealplaner

Vegloven

BVedlegg nr.

Pbl § 31-2

Redegjarelse i eget vedlegg

Det søkes om unntak fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)

B-

Arealdisponering
Sett kryss ror gJeldende plan

Arealdel av kommuneplan

X

Reguleringsplan

II

Bebyggelsesplan

Eventuelt andre planer

Navn på plan

Plamdent: 1634 2016005
Regu'eringsformål

I

arealdel av komrnuneplan/regulerngsplan/bebyggelsesplan

- beskriv

Planstatus

mv.
Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan·
%-BYA

Tomtearealet

BYA

%-BRA/ %-TU

a. Gradav utnyttingiht gjeldendeplan

30,00 ,

b. Byggeomradelgrunneiendomn"

934.0 nn?

m'

m?

m'

c. Ev.arealsom trekkesIra iht. beregn.regler

280.2 n?

BRA

U-grad

m'

%

934.0 m'

m?

m?

e. Beregnettomteareal(b - c) eller (b + d)
Area/benevnelser
f. Beregnetmaks.byggearealiht. plan
(jt.a.og e.)

BYA

+

j. Parkeringsareal
på terreng

+

BRA

BTA

m'

m?

m

n?

m?

m?

m?

m'

m?

m? _

m? -

m'

-

m?

m' +

m'

m' +

m'

m' +

m' +

m?

m?

m'

m?

227.0 m' +
18.0?
245.0 m'

k. Arealbyggesak

BRA

m

h.Arealsomskalrives

i.Arealny bebyggelse

BYA

934.0 m'

280.0 m'

g. Arealeksisterendebebyggelse

Grad av
utnytting

m'

+

d. Ev.arealsom leggestil iht beregn.regler

+

m'

Beregnetgradav utnyttingUl.e.og k.)'""
I. Åpnearealersominngåri k
Bygningsopplysninger

som føres i
Matrikkelen

j. Parkeringsareal
p# terreng

m.Arealmatrikkelen
=k-I--j

m'

Antall bruksenheter bolig

Bolger

Antall bruksenhe.er annet

Annet

Antall etasjer

2

I

m?

m?

Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel. beskriv nærmere

Redegjørelser

Dersom areal i rad bikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere
Vis ev, underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg

Blankett 5175 Bokmål
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Bolger
Annet

m?

m'

Boliger

m?

Anne!

m?

Vedlegg nr

DVedlegg nr

D--

Vedlegg nr.

D-

Side 1

av 2

som føres i matrikkelen

Bygningsopplysninger

Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningentilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal tit bollgtormål.
Næringsgrupper- gyldige koder
A Jordbruk, skogbruk og fiske
B Bergverksdrift og utvinning
C ln0uslri
D Elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsynin9
E Vannforsyning, avlops- og
renovasjonsvirksomhet
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

H Transport og lagring
J
K
L

M

N
0

P Unde(visning

Overnattings- og serveringsvirksomhet
lntormasjon og Kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Omsetning og drift av tast eiendom
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

O Helse· og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og
fritidsaktiviteter
S Annen tjenesteyting
T Lannet arbeid i private husholdninger
U Internasjonale organisasjoner og organer

X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Plassering av tiltaket

Er det stramfrende

linje/kabel eller nettstasjon/
transformator i, over eller i nærheten av tiltaket?
Hvis ja, rnå avklaring med berorte ryndigheter/rettighetshaver

[x]Ne

C Ja

Kan vann og avlopssledninger vere i konflikt med tiltaket?

Vedleggnr.
Q-

vere dokumenter!

[Re

Vedleggnr

Q-

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)
Skal byggverket plasseres i område med fare tor:
om1å.de?
p!asseres1 !\om-ulsatt
Skalbyggverl(el.
Flom
Hvis ja, angi
x Ne
(TEK17 § 7-2)
sikkerhetsklasse:

H

[]ue

t_

Skalbyggverketplasseresi skredutsattomrade?
Skred

X Nei

(TEK17 § 7-3)
Andre naturog miljøforhold
(pbl § 28-1)

Nei

X

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

l_JJa

D

F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 ar)
F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 ar)
F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 ar)

§

S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
S3 (stor konsekvens og sannsynlighet !avere enn 1/5000 å:r)

Vedleggnr

FVedleggnr

FVedleggnr

Ja

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

F-

Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
vegloven

Gir tiltaket ny/endret

§§ 40-43
pbl

Tomtahar adkomst111følgendeveg som er opparbeide!og åpen for alminneligferdsel

adkomst?

]Ja

5 27-4

rx7Nei
X

Tilknytningi forholdIii tomta
Offentlig vannverk

Vannforsyning
pbl § 27-1

0

Riksveg/fylkesveg

Er avkjoringstillatelse gitt?

[x]a

Kommunal veg

Er avkjoringstilatelse gitt?

l _J Ja

Privat veg

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

[«]»

[)we
[Jr

CJew

Privat vannverk

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Beskriv

Vedieggnr.
Q-

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?
Tilknytningi rorholdtil tomta
Offentlig alopsanlegg

[x] Privat avløpsanlegg

Skal det installeres vannklosett?
Foreligger utslippstillatelse?

Avløp
pbl § 27-2

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning fil annen prtva\ ledning eller krysser annens grunn.
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

[Je

7»

DR]Ne
[X]Ne

(»

[x1Nei

»

-

Vedleggnr

Overvann

Takva.nn/overvann føres til:

0

Avløpssystem

Vedleggnr

CR]Terreng

Q-

Løfteinnretninger
Er del i bygnungenlotteinnretninger

Søkesdel om slik innretning installert?

som omfattesav TEK?:

(7

[]

Blankett 5175 Bokmål

Hvisja. sett X

[Jee
Ne

[7

[xl Nei
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<OMMEN ARER BGGESAK 204/162 ETTER=RS7EGA NG5 NABOVARS.NG

Revideringer av plassering bygg etter nabovarsling forste gang, dette for 3 ta ned hoyde p5 fylling samt
redusere høyden på hytta i forhold til planert terreng.
Garasje:
•

Bredde redusert med 1,00 meter til 6,20 meter.

•

Bygg flyttet 2,0 meter sørover og 0, 70 meter vestover

•

Senket 1,05 meter

Fritidsbolig:

•

•

Flyttet 1,0 meter øst og 1 meter sør.

•

Senket 1,0 meter fra FG 769,50 meter til 768,50 meter

Støttemur i front av hytta:
•

Flyttet 1,5 meter øst og 1,0 m sør.

•

Høyde mur er økt til 2,10 meter.

Badstue:
•

Flyttet 1,5 meter øst og 1,0 meter sør.

•

Bygg senket 1,25 meter

•

Ligger nå i grense til aktsomhetsone

Terrengtrapp:
•

Bredden er her halvert, samt tilført et ekstra trinn

Innkjøring til tomt:
•

Denne er plassert i sør- østlige hjørne av tomten, på det høyeste punktet. Ved å senke høyde
FG med 1 meter, øker stigningen på veien til 10 %.

•

Nivåforskjell på garasje og hytte:
•

Da det er rullestolbruker, familien, il det være lite forenelig med ulike nivåer på
innkjorsel/tun, garasje og hytte.

Kommentar til nabomerknad fra tomt 204/164, Toril Tveit og ystein

Tveit.

•

Her ligger hytta p? ca. FG. 773 m.0.h, niv&forskjell FG. til 204/162 blir da ca. 4,50 meter.

•

Oppstue utgjør ca. 1/3 av areal hytte, resterende volum av bebyggelse har 1 etasje.

•

Et betydelig friareal mellom tomtene 204/162 0g 204/176, dette er med på å øke frisikt for
tomtene 204/164 0g 204/163.

•

Avstand hjørner bygg, luftlinje er ca.30 meter.

Kommentar til nabomerknad fra tomt 204/163, Beate Norum
•

Her kan en se for seg at hytta blir liggende på ca. 772,50 m.o.h, nivåforskjell FG. til 204/162
blir da ca. 4,00 meter.

•

Oppstue utgjor ca. 1/3 av areal hytte, resterende volum av bebyggelse har 1 etasje.

•

Et betydelig friareal mellom tomtene 204/162 0g 204/176, dette er med pi ? okefrisikt for
tomtene 204/164 og 204/163.

•

Avstand til 2 etasje blir ca. 12,00 meter

Fyllingsfot som avslutter inn på LNFR

•

•

Søknadom dispensasjon utløses av at tomten er svært krevende bebygge hvor det er en
høydeforskjell på 5 meter fra grense øst til midt av tomt mot vest, ca. 17 meter av total lengde
på 33 meter. Samt at innkjøringen til tomten er på det høyeste nivå, sør-østlige hjørne, det er
også ei hensynsone mot vest som går inn på tomten. I reguleringsplanen for feltet er det ingen
bestemmelser som begrenser for hvordan det kan bebygges i forhold til øvrige tomter.

•

Det er mottatt merknader fra naboer (bnr. 163 og bnr. 164) og hvor dette er hensyntatt, ved
at garasje er senket 1,05 meter og fritrdsbolig 1,0 meter. I tillegg er terrenginngrep redusert.
En mener at merknadene er hensyntatt i størst mulig grad.

•

Areal LNFRvil i dette tilfelle være til beite formål.

•

Her vil det bli tilført stedlige masser for revegetering slik at mulighet for beiting opprettholdes.

•

Ved revideringer som er foretatt reduseres fyllingsfot betraktelig mot aktsomhetsone og vil
ikke vere til hinder for ferdsel verken sommer eller vinter.

•

F#r en gildene overgang til LNFRsone i forhold til en stottemur og hvor beite vil opprettholdes
når fyllingsfot.

•

Opparbeidelse av tomt blir mer integrert i eksisterende terreng i forhold til bruk av støttemur,
som vil blir mer markant i terrenget.

•

Vi mener at fordelene med 3 gi dispensasjon er større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

Oppdal, 27. april 2022
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