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GBNR. 158/423 Søknad om tillatelse til tiltak i Strandbakken 12b
Planstatus
Eiendommen ligger i regulert område, reguleringsplan 53010-Del av Husvik ved
Hermelinveien. Vedtatt 29.3.1995
Eiendommen er på 519,3m². Eiendommen har sikre grenser.
Omsøkte tiltak er påbygg til eksisterende bolig, som ikke medfører økning av BYA for
eiendommen.
Orientering om tiltaket
Omsøkte tiltak er et påbygg på østre del av eksisterende bolig.
Det gjennomføres rehabilitering av fasader i sammenheng med tiltaket.
Tiltaket medfører en økning av BRA med 76,8m².
Det er ingen endringer i antall boenheter på eiendommen.
Det søkes med dette om rammetillatelse for tiltaket, det er inntegnet en støttemur mot nabo
i nord, 12B, detaljer omkring denne avklares i samråd med nabo i 12B, og samtykke og
detaljer ift utforming vil derfor foreligge senest ved søknad om igangsettingstillatelse.
Estetisk redegjørelse
Det er valgt en løsning med saltak i en moderne utforming for tilpasning til omkringliggende
boliger. Nærliggende boliger er i all hovedsak utført med saltak, med diverse varianter av
takoppbygg og verandaer, slik at vi anser tiltaket for tilstrekkelig tilpasset området som
helhet. Området bærer preg av utbygging over tid, flere av omkringliggende boliger har utført
tilbygg i flere etapper og av varierende størrelse.
Tiltaket har valgt en forskjøvet saltaksløsning, med en delvis overdekket veranda over deler av
1.etg. Veranda er lagt mot syd og vest for å gi best mulige lys/solforhold, og minske
problematikk ift innsyn for naboeiendommer.
Fasademateriale vil bli trepanel med farge tilpasset helhetlig profil i området.
Områdets bygde omgivelser som angitt av kommunen har i stor del boliger i 2 etasjer og 2
etasjer + loft.
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Nabomerknader:
Det er mottatt nabomerknader til fra 4 naboer, disse er vedlagt saken i sin helhet, og vil
oppsummeres og besvares her.
Merknadene er mottatt fra
158/484-Strandbakken 18,
158/24-Strandbakken 12A og
158/10-158/436-Strandbakken 10A og 10B samlet.
Merknad fra 158/484:
Utnyttelsesgrad.
Det gjøres merknad på tomtens utnyttelsesgrad. Denne endres ikke ved det omsøkte tiltak, og
vil slik vi forstår kommunen og gjeldene regelverk derfor ikke kreve noen ny søknad om
dispensasjon, dette er en av forutsetningene for søknaden.
Byggets plassering i horisontalplan:
Byggets yttervegger flyttes ikke, slik at eksisterende plassering ift godkjent bygg vil ikke bli
mindre, byggets avstand til tomtegrense er ikke målsatt på nabovarsel.
Utsikt:
Vi har gjennomført soldiagram ift til naboeiendommer, dette er tatt i betraktning ved
søknaden. Med bakgrunn i nabohusets orientering kan det virke som noe av utsikten fra 2
vinduer i naboens 2.etg vil bli berørt av tiltaket, men siden boligen ligger med veranda i 2
etasje mot øst, som har siktlinjer direkte mot sjøen mot øst, kan ikke dette sies å bli en
vesentlig ulempe.
Merknad fra 158/24:
Konstruksjon:
Det er gjennomført kontroll og beregning av eksisterende konstruksjoner ifb med
prosjekteringen. Og det vil ikke medføre en riving av eks bolig.
Utnyttelsesgrad:
Bygningens BYA og volum er målt i tråd med gjeldende forskrifter. Byggets BYA er godkjent i
tidligere byggesak, og vil ikke endres med det omsøkte tiltak.
Det er ikke oppgitt BYA på utsendte tegninger, nettopp fordi tiltaket ikke medfører noen
endring av disse forhold.
Arkitektur:
Det er korrekt at det er valgt en saltaksløsning med moderne utforming. Noe som er i tråd
med forskrifter med tanke på at en bolig skal gjenspeile tiden den er bygget i. Når det gjelder
anføring om at alle boliger i området har saltak som er symmetriske er dette nettopp et
poeng ift når boligene er bygget og modernisert. Det er innenfor 3-4 hus unna, bygget tilbygg
til bolig med store glasshager, pulttak, større verandaer, overdekkede og ikke overdekkede
verandaer og takterrasser, dersom man velger å definere disse som det.
Innsyn:
Fasade nord er planlagt med et minimum av vinduer slik at innsyn ikke skal være en ulempe.
Vindu som ligger mot nord er også plassert over kjøkkenbenk, med en høyde på ca 40cm
lysåpning slik at dette kun er egnet for å dra lys inn over kjøkken, ikke for utsyn.
Plassering, Horisontalplan:
Plasseringen i horisontalplan er gitt av eksisterende bygning, og det vil ikke gjøres endringer
ift til dette.
Uteoppholdsarealer:
Uteoppholdsarealer på terreng vil være de samme som har vært siden opprinnelig byggesak,
og vil ikke endres, hverken bli større eller mindre. Når det gjelder totale uteoppholdsarealer
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vil den omsøkteveranda,væremed å gi en vesentligøkningog bedringav nettopp dette for
eiendommensom helhet.
Merknadfra 158/10 og 158/436:
Utkragetbygningsdel:
Det er vist en utkragetbygningsdelmot øst, denneer i tråd med gjeldeneforskrifter og
H2300Bgradav utnytting, ift utkragetbygningsdel,og vil ikke fremståsom nærmere
nabogrenseenn dagenstakutstikk,den vil heller liggelengerfra tomtegrenseenn dagens
takutstikk.
Utnyttelsesgrad:
Omsøktepåbyggvil ikke endre byggetsBYA,det vil imidlertid som det anføresgjøre noe med
volum,det kansiesat byggetsvolum ogsåvil oppfattesmindre da det ikke utførespåbygg
over hele 1.etasje,som vil gjøresitt til at byggetfår en annenvolumfremstillingenn tidligere.
Innsyn:
Denvalgteløsninger gjort med tanke bådepå lys og bruk av boligen,naboens«bakhage»har
i dagnoen småbyggog til delstett beplantningi områdetmot vår eiendom,slik at det ikke vil
kunneansessom noen vesentligulempeift omsøkteutforming.Dette er ogsåivaretatt med
at verandaer lagt mot sydog vest,og ikke mot sjøen(øst).
Konstruksjon/bygningsteknisk:
Det er gjennomførtog vil bli gjennomførtløpendekontroll av eksisterendekonstruksjonfor å
sikreat byggetkonstruksjonsmessige
integritet opprettholdes.
Soldiagram:
I forhold til naboersmerknaderift sol, er det utarbeidetsoldiagram,dette er oversendt
naboeneog viseretter vår oppfatningat det ikke kan sieså ha vesentligeulemperfor berørte
naboer.Soldiagrammene
er sendt med søknaden.
Konklusjon:
Tiltaketer tilpassetområdet,med tankepå takform og høyderpå naboeiendommer.
Det er valgten moderneutforming, som gir en egenartmen som allikeveler innenfor
definisjonensaltak.Dette er gjort for å gi bygningenen tidsriktigutforming, som passertil
området.Når det gjeldernaboersanmerkningom at det ikke er angitt eksaktefarger og
materialerpå fasaderer dette noe i sjeldengjør i en rammesøknad,dette er forhold som
avklaresi forbindelsemed en søknadom igangsettingstillatelse.
Det vil selvsagther bli valgt
fargerog materialerom er tilpassetbygdeomgivelsers.
Kjelleretasjener i tråd med gjeldeneforskrifter og teller ikke med i etasjetallet.1,5m ift
terrengnivårundt bygget,jfr H2300B.
Det er etter forhåndskonferansen
gjort endringermed tanke på takform, for å tilpassebygget
til bygdeomgivelser.

Med vennlighilsen

…………………………………..
VårdalArkitekterAS
Vedlegg:
Bildeutsnittog merknader.
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