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   BYGG-22/00689-9 Emmanuelle Lepetit-
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Bergesvevegen/Olasvevegen, foreløpig tilbakemelding på søknad om nybygg 
bolig og garasje  

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 43 / 84 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: NORCONSULT AS AVD LILLEHAMMER 
Ekstern høringsinstans: LANDBRUKSKONTORET FOR LILLEHAMMERREGIONEN 
Ekstern høringsinstans: LANDBRUKSKONTORET FOR LILLEHAMMERREGIONEN 
TILTAKSHAVER: Torgeir Skare Thygesen 
Intern høringsinstans: Anders Breili 
 

Søknad mottatt: 05.07.2022 
 
Det vises til mottatte søknader for tiltak på eiendommen med Gnr/Bnr- 43/84 og ønske om å 
oppføre en enebolig med frittliggende garasje. Tomten er avklart til LSB1– Fremtidig 
LSB/boliger i LNF i Kommuneplanens arealdel (Kpa) 2020-2023 (2030) vedtatt 26.03.2020 og 
kan bebygges med de føringer som ligger for LSB1.  
 
Orientering om framdrift angående Søknaden om dispensasjon: 
Planlagt veg til eiendommen er prosjektert over LNF og er i så måte i strid med arealformålet. 
Det søkes dermed om dispensasjon fra formålet. Retningslinje pkt. e til Kpa bestemmelsen §2.9 
(side 35) angir at: Adkomst over LNF til boliger kan vurderes gjennom dispensasjonsbehandling. Det bør 
dokumenteres at adkomsten ikke gir negative konsekvenser for landbruks-, natur- eller friluftsinteresser. 
Det bør ikke tillates adkomst over dyrka mark, dyrkbar mark eller innmarksbeite.  
Til orientering er søknaden om dispensasjon sendt til uttalelse til landbrukskontoret i tillegg til 
intern høring hos miljørådgiver her i kommunen da tiltaket berører utvalgte naturtyper.  
 
Forhold til byggesaken 
For at kommunen kan behandle en søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2 må 
søknaden inneholde nødvendige opplysninger. Byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 lister opp hvilke 
opplysninger som er relevante for en søknad. For å kunne behandle mottatte søknaden er det behov for 
flere avklaringer.  
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Det vises t i l mot ta t te søknader for t i l tak på eiendommen med Gnr/Bnr- 43/84 og ønske om å
oppføre en enebolig med fritt l iggende garasje. Tomten er avklart t i l LSBl- Fremtidig
LSB/bo/iger i LNF i Kommuneplanens arealdel (Kpa) 2020-2023 {2030) vedtatt 26.03.2020 og
kan bebygges med de føringer som ligger for LSBl.

Orientering om framdrift angående Søknaden om dispensasjon:
Planlagt veg t i l e iendommen er prosjektert over LNF og er i så måte i strid med arealformålet.
Det søkes dermed om dispensasjon fra formålet. Retningslinje pkt. e t i l Kpa bestemmelsen §2.9
{side 35) angir at : Adkomst over LNF til boliger kan vurderes gjennom dispensasjonsbehandling. Det bør
dokumenteres at adkomsten ikke gir negative konsekvenser fo r landbruks-, natur- eller friluftsinteresser.
Det bør ikke tillates adkomst over dyrka mark, dyrkbar mark eller innmarksbeite.
Til orientering er søknaden om dispensasjon sendt t i l uttalelse t i l landbrukskontoret i tillegg t i l
intern høring hos miljørådgiver her i kommunen da tiltaket berører utvalgte naturtyper.

Forhold til byggesaken
For at kommunen kan behandle en søknad etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2 må
søknaden inneholde nødvendige opplysninger. Byggesaksforskriften (SAKlO) § 5-4 lister opp hvilke
opplysninger som er relevante for en søknad. For å kunne behandle mottatte søknaden er det behov for
flere avklaringer.
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1- Vann og avløp 
Situasjonsplanen viser at avstand til kommunale VA-ledninger overholdes. Vi ber om at VA-
avdelingen kontaktes og at det søkes om tilknytning til traseen. Løsning for håndtering av vann 
og avløp skal være avklart og prosjektert før det gis tillatelse jf. Pbl. §27.-2. 
Gjennomføringsplanen oppdateres følgelig med ansvarlig prosjekterende og -utførende for 
stikkledningene. 
 

2- Fastsetting av grenser 
Flere grenser er usikre og vises med stiplede linjer. Usikre grenser kan ha innvirkning på 
tomtestørrelsen og følgelig utnyttelsesgraden. Vi ber derfor om at disse fastsettes. 
Rekvisisjonsskjema finnes her: https://www.lillehammer.kommune.no/oppmaaling-og-
eiendomsdeling.431306.no.html 
Eiendommen er opprettet i 1962. Kopi av skylddelingsforretning må bestilles hos kartverket og 
vedlegges rekvisisjonsskjema.  
 
Det skal være mulig for kommunen å kontrollere at arealene og høydene er i samsvar med 
fastlagt krav i kommuneplanens arealdel.  
Kpa angir for LSB en Maks BYA= 25% av tomteareal. 

3- Redegjørelse for arealene 
Plan for etasje 2 ser ut til å krage ut i forhold til 1.etasje likevel angis samme ytremål for begge 
etasjene. Vi ber om å få oversendt riktig målsatte tegninger i målestokk 1-100. Utkragede 
bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 meter (etasje 2) samt konstruksjoner og 
bygningsdeler som stikker 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå skal medregnes i BYA 
(gjelder for uteplassen). 
For beregning av BYA se på veilederen til grad av utnytting side 20. 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf 
 

4- Redegjørelse for høydene 
§2.10.3.3.6 angir at maks. gesims- og mønehøyde er hhv. 6,1 meter og 8, 5 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng.  Vedlagt snitt-tegninger for eneboligen og garasjen er utydelige. 
Vi ber om at det sendes en redegjørelse for høydene som viser at prosjektering er i tråd med 
krav i Kpa. Gjennomsnitt høyde for planert terreng må angis på snittene. Gesims- og 
mønehøyder beregnes derifra. 
For beregning av høydene se på veilederen til grad av utnytting side 48: Gjennomsnitt høyde for 
planert terreng må angis og høydene  
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf 
 

Dispensasjonen er sendt til uttalelse hos berørte myndigheter. Som følge av høringsrunden kan det 
stilles vilkår som har konsekvenser for prosjekteringen og utførelsen i byggesaken. Byggesaken blir 
dermed behandlet etter behandlingen av dispensasjonen. 
  
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr. BYGG-22/00689-9 
 
 
Med hilsen 
 
Emmanuelle Lepetit-Barbier 
Saksbehandler 
   

Espen Sandvig 
Saksbehandler 
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1- Vann og avløp
Situasjonsplanen viser at avstand ti l kommunale VA-ledninger overholdes. Vi ber om at VA-
avdelingen kontaktes og at det søkes om tilknytning ti l traseen. Løsning for håndtering av vann
og avløp skal være avklart og prosjektert før det gis tillatelse jf. Pbl. §27.-2.
Gjennomføringsplanen oppdateres følgelig med ansvarlig prosjekterende og -utførende for
stikkledningene.

2- Fastsetting av grenser
Flere grenser er usikre og vises med stiplede linjer. Usikre grenser kan ha innvirkning på
tomtestørrelsen og følgelig utnyttelsesgraden. Vi ber derfor om at disse fastsettes.
Rekvisisjonsskjema finnes her: https://www.lillehammer.kommune.no/oppmaaling-og-
eiendomsdeling.431306.no.html
Eiendommen er opprettet i 1962. Kopi av skylddelingsforretning må bestilles hos kartverket og
vedlegges rekvisisjonsskjema.

Det skal være mulig for kommunen å kontrollere at arealene og høydene er i samsvar med
fastlagt krav i kommuneplanens arealdel.
Kpa angir for LSB en Maks BYA= 25% av tomteareal.

3- Redegjørelse for arealene
Plan for etasje 2 ser ut t i l å krage ut i forhold ti l l.etasje likevel angis samme ytremål for begge
etasjene. Vi ber om å få oversendt riktig målsatte tegninger i målestokk 1-100. Utkragede
bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 meter (etasje 2) samt konstruksjoner og
bygningsdeler som stikker 0,5 meter over terrengets gjennomsnittsnivå skal medregnes i BYA
(gjelder for uteplassen).
For beregning av BYA se på veilederen ti l grad av utnytting side 20.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad av utnytting.pdf

4- Redegjørelse for høydene
§2.10.3.3.6 angir at maks. gesims- og mønehøyde er hhv. 6,1 meter og 8, 5 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Vedlagt snitt-tegninger for eneboligen og garasjen er utydelige.
Vi ber om at det sendes en redegjørelse for høydene som viser at prosjektering er i tråd med
krav i Kpa. Gjennomsnitt høyde for planert terreng må angis på snittene. Gesims- og
mønehøyder beregnes derifra.
For beregning av høydene se på veilederen ti l grad av utnytting side 48: Gjennomsnitt høyde for
planert terreng må angis og høydene
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad av utnytting.pdf

Dispensasjonen er sendt ti l uttalelse hos berørte myndigheter. Som følge av høringsrunden kan det
stilles vilkår som har konsekvenser for prosjekteringen og utførelsen i byggesaken. Byggesaken blir
dermed behandlet etter behandlingen av dispensasjonen.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer t i l saksnr. BYGG-22/00689-9

Med hilsen

Emmanuelle Lepetit-Barbier
Saksbehandler

Espen Sandvig
Saksbehandler
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