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

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA Pkt.2.0.b. 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.b. i reguleringsplan nr. 

R232 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.b. krever at gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, ikke på noe punkt skal 

overskride 6,5 meter. Det søkes derfor om fritak fra gjeldende krav.  

Tiltakets takutforming og høyder tar utgangspunkt i eksisterende hytte og gesimshøyden vil på 

det høyeste punkt på dette grunnlag være på 7,1m målt fra ferdig planert terreng. Vi mener det 

er viktig for det arkitektoniske uttrykket at tiltakets høyde er på samme nivå som det 

eksisterende, for å få et til et helhetlig uttrykk.  

Takutformingen er tilpasset terreng og fokuset har vært å få til en skånsom løsning som samtidig 

forholder seg til eksisterende bebyggelse. På grunnlag av dette er de to gesimshøydene som ligger 

utenfor reguleringsbestemmelsen plassert i bakkant av bygget, henholdsvis 7,1m og 6,65m fra ferdig 

planert terreng. I bakkant er det bratt skrånet terreng uten bebyggelse. 
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 Ved tiltakets andre fasader mot Kjærnesveien og naboeiendommene Kjærnesstranda nr. 13 og nr. 7. 

vil takutformingen i hovedsak ha nedover skrånede form, som ikke skiller seg ut fra eksisterende 

bebyggelse og som opprettholder de frie siktlinjene i området. Vi mener derfor at en eventuell 

godkjennelse av dispensasjonen vil gi svært liten sjenanse. 

  

Tiltakets takutforming vil på dette grunnlag 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 kan undertegnede kontaktes. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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