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

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA Pkt.2.0.c. I REGULERINGSPLAN R-232 «REGULERINGSBESTEMMELSER I 

TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED KJÆRNESSTRANDA» 

 

Det søkes herved om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i Pkt.2.0.c. i reguleringsplan nr. R-

232 for eiendommene Kjærnesstranda 9-11 med gnr./bnr.111/56 og 111/250. Dispensasjonen søkes 

om i forbindelse med påbygg/tilbygg og bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig på Kjærnesstranda 

9-11. 

Pkt.2.0.c. krever saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader for bebyggelse på eiendommen. 

Tiltaket er utformet med pulttak og det søkes om fritak fra gjeldende krav. 

Tiltakets takutforming har etter en arkitektonisk vurdering utpekt seg som den mest skånsomme 

løsning, da hytten ligger i skrånet terreng og pulttaket følger tomtens helning. Løsningen tar 

utgangspunkt i eksisterende hytte sin takutforming. På denne måten vil bygget fremstå mer 

helhetlig. 

Et saltak vil i denne situasjon gjøre det vanskelig med tilstrekkelig høyde i bakkant av bygget uten å 

øke høyden i front mot sjøen. 

Med den valgte løsningen vil det visuelle uttrykket fra sjøen, som er den klart mest fremtredende 

fasaden, bli skånsom, og ikke adskille seg vesentlig ut fra et saltak. I bakkant er det bratt skrånet 

terreng uten bebyggelse, så denne fasaden er i liten eller ingen grad eksponert. Fra sidene vil 

pulttaket som nevnt over, følge terrenget og således gi et lavere og mer tilpasset uttrykk til 

omgivelsene. 
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Tiltakets takutforming vil etter vår vurdering være i tråd med intensjonene om utforming av tiltak i 

strandsone, der det skal etterstrebes mest mulig skånsomme utbygginger. På grunnlag av dette 

mener vi at formålet bak bestemmelsen ikke er vesentlig tilsidesatt. Det synes av dette at fordelene 

ved dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 

 

Ved eventuelle spørsmål ang. saken kan undertegnede gjerne kontaktes. 
 
 
Med vennlig hilsen 
ANETTE VINTERVOLD 
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