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

FØLGEBREV – TILLEGGSINFO RAMMETILLATELSE 

 

 

Vedlagt ligger etterspurt informasjon ang. rammesøknad for Kjærnesstranda 9-11.  

 

Vedlegg 01 viser oversikt over eksisterende BYA, hva som rives og nytt BYA. Etter beregning med planert 

terrengs gjennomsnittsnivå er det nye tiltakets BYA er på 114m2. Garasje og båthus er under planert terrengs 

gjennomsnittsnivå og er derfor ikke tatt med i beregningen. Eks. BYA for tiltaket var opprinnelig 103m2, men 

trukket fra eks.bygningsdel som blir revet på 11,5m2 er Eks. BYA på 91,5m2. Dette gir en total BYA på 206m2. 

BYA vil være på totalt 17,8 % med eksisterende bebyggelse.  

Utregning BYA: Tomteareal er på 1162m2. BYA er på 206m2. Det medfører at bebygd areal er 17,8% av 

tomtearealet. BYA overskrider ikke maks tillat BYA på 22% 

 

Vedlegg 02 – 04 viser plantegninger med oversikt over BRA for eksisterende og nytt – inkludert garasjen. Det 

nye tiltakets BRA er på 347,1m2, inkludert garasje og kjeller. BRA for Eks. tiltak er på 134m2, inkl. deler av 

kjeller. Deler av eks. underetasje er rå kjeller med jordgulv som ikke er medtatt i beregningen på grunn av lav 

takhøyde (under 1,9m).  

 

Total BRA for det nye og eksisterende bygg vil være på 481,5m2. Bruksarealet på eiendommen overskrider 

derfor ikke maks tillatt bruksareal pr.eiendom på 250m2 da tiltaket omfatter to eiendommer, og er således 

innenfor maks tillatt bruksareal.  

Vedlegg 05 beskriver grunnlag for å søke om dispensasjon for å overskride tillatt regulert gesimshøyde, ut fra 

bestemmelsen § 2b i reguleringsplanen.  
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Ved eventuelle spørsmål kan undertegnede kontaktes. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Arkitekt MNAL 
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