Hemsedal kommune

LEVE HYTTER AS
Granrudvegen 6
2636 ØYER

Vår ref
2021/4060-7

Dykkar ref

Dato
15.09.2021

Delegert til
Delegert utvalg Plan og ressurs

Delegert saksnr.
452/21

79/38 Tillatelse til riving og oppføring av fritidsbolig, Kongevegen - Marius
Værsten
Vedtak
Søknaden om riving og oppføring av fritidsbolig er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.)
§§ 21-4 og 20-3.
Vilkår for tillatelsen:
1. Tillatelsen faller bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år, jf. pbl. § 21-9. Det
samme gjelder hvis arbeidet stanser i mer enn 2 år.
2. Bygningen kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest, jf. pbl. § 21-10.
Gebyr for behandling av søknaden
Det blir sendt ut faktura til tiltakshaver, Marius Paludan Wærsten, Bjørnerabben 18, 0383
Oslo, i etterkant av vedtaket. Fakturagrunnlaget for behandling av søknaden er 17 290,-.
Kommunens gebyrregulativ for tekniske tjenester finner du her:
https://www.hemsedal.kommune.no/siteassets/hemsedal/teknisk-eiendom-ognaring/gebyrregulativ-2021.pdf
Opplysninger om saken
Vi mottok 25.08.2021 søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig på eiendommen.
Eksisterende hytte på 104 m² skal rives.
Det ble sendt foreløpig svar 07.09.2021 og påpekt at deler av parkeringen til hytta blir
liggende utenfor egen eiendomsgrense. Det er gjennomført oppmålingsforretning av
eiendommen, men den er på nåværende tidspunkt ikke matrikkelført. Vi mottok
tilleggsdokumentasjon 10.09.2021, hvor det var innhentet samtykke fra grunneier til
naboeiendommen til parkering som omsøkt.
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Grad av utnytting
190 m²

Matrikkelareal
126 m²

Bruksareal (BRA)
134 m²

Bebygd areal (BYA)
Hytte 150 m²
Parkering 30 ²
Totalt 180 m²

Kommunen plikter å føre eksisterende og ny bygningsinformasjon i matrikkelen, jf.
matrikkellova § 25.
Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen:
Type tegning
Dato
Situasjonsplan 07.07.2021
Fasader
08.06.2021
Terrengsnitt
07.07.2021
Snittegninger
08.06.2021
Plantegninger 08.06.2021

Tegningsnummer
901
5-12
301
VY
1-3

Gjennomføringsplan
Gjennomføringsplan datert 25.08.2021 er lagt til grunn for tillatelsen jf. byggesaksforskriften
(SAK10) § 5-3.
Dersom ansvarsretter skal endres, må erklæringene om ansvarsrett og oppdatert
gjennomføringsplan sendes kommunen senest før foretaket starter arbeidet, jf. pbl. § 23-3
andre ledd.
Ved søknad om ferdigattest skal det sendes inn oppdatert gjennomføringsplan som viser at
tiltaket og sluttkontroll er fullført, jf. SAK10 § 5-3 femte ledd.
Plangrunnlaget
Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen og er avsatt til LNF spredt
framtidig, H1-HC.
Nabovarsling
Det er gjennomført nabovarsling av søknaden. Søker har opplyst at det ikke er
nabomerknader i saken.
Kommunen kan ikke se at det er behov for å gjennomføre ytterligere nabovarsling, jf. pbl. §
21-3 andre ledd.
Ansvar i byggesaken
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med plan- og
bygningsloven og teknisk forskrift. Ansvaret skal videreføres til ansvarlige foretak, og dersom
tiltaket ikke er tilstrekkelig belagt med ansvarlig foretak, har tiltakshaver ansvar, jf. pbl. § 231.
Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, har ansvar for at
søknaden, skal samordne ansvarlige foretak og sørge for at alle oppgaver er ansvarsbelagt,
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jf. pbl. § 23-4. Ansvarlig søker har ansvaret for at tiltaket blir avsluttet ved å sende inn
nødvendige opplysninger ved søknad om ferdigattest.
Vann og avløp
Det er opplyst at bygningen skal kobles til privat avløpsanlegg. Det er gitt utslippstillatelse
09.04.2014 for eiendommene gnr/bnr 79/37 og gnr/bnr 79/38. Når avløpsanlegget er ferdig,
må det søkes om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for anlegget. Det er ikke tillatt å
bruke avløpsanlegget før dette foreligger.
Kulturminner
Hvis det under anleggsarbeidet dukker opp automatisk fredede kulturminner, må arbeidet
straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen skal varsles, jf. kulturminneloven § 8-2.
Informasjon om klagerett
Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.)
§§ 2 første ledd bokstav e og 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet du mottok
vedtaket, jf. fvl. § 29. Du må opplyse om datoen for når du mottok vedtaket, hvilket vedtak
du klager på, endringer du ønsker, og begrunnelse for klagen. I tillegg må du skrive under på
klagen.
Selv om du har mulighet til å klage, kan vedtaket normalt gjennomføres straks. Hvis du
mener at vedtaket må gis utsatt iverksetting inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort,
kan du be om dette, jf. fvl. § 42. Avgjørelse om utsatt iverksetting kan du ikke klage på.
Du kan sende klagen din skriftlig til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560
Hemsedal eller postmottak@hemsedal.kommune.no.
Hvis kommunen ikke endrer vedtaket etter klage, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i
Oslo og Viken for klagebehandling.
Du kan ikke reise søksmål om gyldigheten eller erstatning som følge av vedtaket, uten at du
har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av den høyeste klageinstansen som står
åpen, jf. fvl. § 27 b. Dersom det har gått 6 måneder fra du fremsatte klage første gang, og
det ikke er din feil at klageinstansen ikke har avgjort saken, kan du likevel reise søksmål, jf.
fvl. § 27 b.
Med helsing
Elisabeth Skaret Lund
Rådgiver

Elektronisk godkjent utan signatur

Ekstern kopi
Marius Paludan Wærsten
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Intern kopi
Jonas Bakko Enoksen
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