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KJÆRNESSTRANDA 9 – 11, GNR./BNR.: 111/250, 111/56 –  

FØLGEBREV - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE 

 

 

Det søkes herved om rammetillatelse for påbygg/tilbygg på 134m2 BRA og bruksendring fra fritidsbolig til 

helårsbolig på Kjærnesstranda 9-11, gnr./bnr.: 111/250 og 111/56.  

 

Kjærnesstranda 9‐11 ønskes utvidet med et tiltak med BYA 147 m2, som inkluderer tilbygg med BRA 134m2 i 

tillegg til terrasse og garasje. Tilbygget er på 3 etasjer, hvorav den øverste etasjen er hems, med utgang til 

terrasse, og den nederste kjeller med utgang til garasje.  

Tilbygget plasseres ovenfor eksisterende terrasse mot nord og i forlengelse av eksisterende hytte mot øst. 

Garasjen er plassert inn i terrenget mot nord slik at bygget får en nedtrapping mot nordvest. Det nye tiltakets 

materialitet vil være mur, tre og glass, som er i samsvar med eksisterende bygg sin materialitet. Total BRA for 

det nye og eksisterende bygg vil være på 220m2. 

Rammesøknaden kan ses i forlengelse av tidligere innsendt rammesøknad fra 2008, som vi har forstått er 

foreldet. Vi sender derfor inn ny søknad, men vedlegger utskrift av møtebok ang. tidligere rammesøknad og 

referat fra forhåndskonferanse til info. 

 

Samtidig med rammesøknaden søkes det om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. Tiltaket prosjekteres 

etter TEK 17.  

 

1. Dokumentliste 

 Dokumentlisten (vedlegg J-01) viser ansvarlig søkers utgående dokumenter i saken. 

  
2. Planområdet (§1)  

«Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for et område ved Kjærnesstranda» R-232, vedtatt 

den 01.11.2006, med senere endringer 31.05.2007 og 17.01.2008.  
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Planområdet er regulert til følgende: 1. Byggeområder: Boliger 

 

3. Byggeområdet for boliger (§2) 

a. Det søkes om dispensasjon vedrørende områdets byggegrenser. Se vedlagt 

dispensasjonssøknad (vedlegg F-04) 

b. BYA vil være på totalt 21,4 % med eksisterende bebyggelse.  

Utregning BYA: Tomteareal er på 1162m2.  BYA er på 248m2. Det medfører at bebygd areal er 

21,4% av tomtearealet. BYA overskrider derfor ikke maks tillat BYA på 22%. 

Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng er maks 6 m (6005mm) og vil ikke overskride 

6,5 meter. BRA for det nye tiltaket vil være 134m2 og totalt med den eksisterende bebyggelse 

på 220m2. Bruksarealet på eiendommen overskrider derfor ikke maks tillatt bruksareal 

pr.eiendom på 250m2. 

c. Det søkes om dispensasjon for takvinkel. Se vedlagt dispensasjonssøknad (vedlegg F-03) 

  

 

4. Uthus,garasje/carport (§ 2.1)  

a. Garasje sammenbygges med tiltak. Garasjen er 11,55m fra midt vei og er innenfor kravet på 

minst 8m fra midt vei.  

b. Garasjens BYA er på 18,5m2 og ligger delvis under terreng. Høydeforskjell mellom mønet og 

ferdig planert terreng overstiger ikke 5,0m. Gesimshøyden fra ferdig planert terreng er på 

0,2m og overskrider derfor ikke kravet på 3m. 

c. Det søkes om dispensasjon for takvinkel. Se vedlagt dispensasjonssøknad (vedlegg F-03) 

d. Plasseringen av garasje vises på situasjonsplan og utomhusplan (vedlegg D-01/02)  

e. Det anordnes 4 biloppstillingsplasser i garasje. 

 

 

5. Tomtestørrelser, uteareal, tomtedeling (§ 2.2)  

a. Egnet uteareal for boligen vil være på 658m2. 

b. Tiltaket omfatter to eiendommer og det søkes om sammenslåing av tomtene og det 

forutsettes at eiendommene slås sammen etter matrikkellova ved en eventuell tillatelse, jf. 

plan- og bygningsloven § 21-4. 

 

6. Utforming av bebyggelse  

a. Se vedlagt estetisk redegjørelse (vedlegg F-02) 

 

7. Rørleggermelding/Ledningsplan/ Bunnledningsplan for VA 

De nødvendige ansvarsområder vil belegges ved IG. Ledningsplan kan sees på reguleringskart (vedlegg 

J-04). Det vil ikke være noen forandring vedr. bunnledningsplan.  

 

8. Dispensasjoner 

a. Tiltaket forutsetter dispensasjon fra følgende bestemmelser i reguleringsplanen: 

§ 2 Byggeområdet for boliger: 

- Byggegrenser (vedlegg F-04) 

- Takvinkel (vedlegg F-03) 
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9. Utskrift møtebok ang. tidligere rammesøknad 

Vedlagt ligger utskrift av møtebok, hovedutvalg for teknikk miljøs behandling og vedtak av tidligere 

rammesøknad, hvor teknisk sjef anbefaler det faste utvalg for plansaker å godkjenne søknaden.  

(vedlegg J-03) 

 

 

Ved eventuelle spørsmål kan undertegnede kontaktes. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

 

Anette Vintervold 

Arkitekt MNAL 

 

T: +47 23 13 12 00 | M: +47 97715029 

PILOT ARKITEKTER AS l Drammensveien 130 l Bygg A5 l N-0277 Oslo 
anette@pilotarkitekter.no l www.pilotarkitekter.no 
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