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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.  

I Pkt.2.0.b. fremgår det at maks tillatt bruksareal pr. eiendom er 250m2 pr tomt. Det søkes derfor 

om fritak fra gjeldende krav da reguleringsplan viser at eiendomsgrensen til de to tomtene skal 

oppheves.  

BRA tilbygg:  

Plan 02 –    29,2m2 

Plan 01 –  103,5m2 

Plan U1 – 214,4m2   

Totalt BRA tilbygg: 347,1m2   

 

BRA eks. hytte: 

Plan 02 –  45,9m2 

Plan 01 – 47,1m2 

Plan U1 – 41,0m2   

Totalt BRA eks hytte: 134 m2   

 

Det nye tiltakets BRA er på 347,1m2, inkludert garasje og kjeller. Plan U1 er hovedsakelig skjult areal 

under terreng som inneholder grovkjeller, lager og garasje.  BRA for Eks. tiltak er på 134m2, inkl. 

deler av kjeller. Totalt BRA for det nye og eksisterende bygg vil derfor være på 481,5m2.  
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I utformingen av tiltaket mener vi å ha fokusert på en så skånsom løsning som mulig ved at tiltaket er 

lagt hovedsakelig under terreng. Eiendommen består egentlig av to tomter og ville derfor gitt et 

maks tillatt bruksareal på 500m2. Vi mener derfor at tiltaket er av mindre karakter sett i forhold til 

tomtens totale størrelse på 1162m2. 

Fokuset har vært å få til en diskré løsning som forholder seg til tomtens terreng og den eksisterende 

bebyggelse. 

Tiltaket 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 tilsidesatt.  

Vi mener derfor at en eventuell godkjennelse av dispensasjonen vil gi svært liten sjenanse. Det 

forutsettes nabosamtykke for en evt. dispensasjon.   

 

 

 

 

 

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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