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57/34 Tillatelse til oppføring av hytte og garasje, Helsinglia
Vedtak
Søknaden om oppføring av hytte og garasje 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, Henrik Baumann, Bjørnveien 89, 0773 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 oppføring av hytte og garasje. Vi sendte 06.09.2021 foreløpig svar
og etterspurte tilleggsdokumentasjon. 14.09.2021 mottok vi tilleggsdokumentasjon. Det ble
23.09.2021 etterspurt dokumentasjon om vann og avløp. Ytterligere korrespondanse om vann og
avløp ble sendt 05.10.2021. Det ble gitt utslippstillatelse 08.10.2021, og byggesaken var da komplett.
Matrikkelareal
Kjelleretg: 111,6 m²
Hovedetg: 140 m²
Totalt hytte: 251,6 m²
Garasje: 23,8 m²

Bruksareal (BRA)
Kjelleretg: 111,6 m²
Hovedetg: 140 m²
Totalt hytte: 251,6 m²
Garasje: 23,8 m²

Hemsedalsvegen 2889 , 3560 HEMSEDAL
www.hemsedal.kommune.no
postmottak@hemsedal.kommune.no

Bygningsmasse i (BYA)
Hytte: 184,9 m²
Garasje: 30 m²
Totalt: 215 m²

Tlf.:
31408800
Org.nr: 964952701

Bankgiro: 23672014964

Kommunen plikter å føre eksisterende og ny bygningsinformasjon i matrikkelen, jf. matrikkellova §
25.
Følgende dokumenter er lagt til grunn for tillatelsen:
 Situasjonsplan, 902, 20.08.2021
 Plantegning hytte, 501, 502 og 503, 10.08.2021 og 23.08.2021
 Fasadetegninger hytte, 504, 23.08.2021
 Snittegning hytte, 505, 17.08.2021
 Fasade, snitt og plan garasje, 503, 07.09.2021
 Terrenglinjer, 201 og 202, 20.08.2021
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 LNFR spredt
framtidig, H5-HA.
Det er gitt dispensasjon til tiltaket i møte 21.01.2021 i hovedutvalget for plan og ressurs sak 5/21,
saksnr. 2020/2393.
Nabovarsling
Det er gjennomført nabovarsling av søknaden. Søker har opplyst at det er nabomerknader i saken fra
Petter Lein (gnr/bnr 57/22), og Kristine Ulven og Knut Johan Sorthe (gnr/bnr 57/1/13).
Merknaden fra Petter Lein går i hovedsak ut på følgende:
- Sprengning/pigging skal ikke forstyrre minirenseanlegg, slamavskiller og spredegrøft på
nordsiden av hytta deres. De ønsker informasjon om når det skal skje.
Merknaden fra Kristine Ulven og Knut Johan Sorthe går i hovedsak ut på følgende:
- Ønsker å bli orientert om når sprengning skal skje, og at det gjennomføres tilstrekkelige tiltak
for å hindre skade på eiendommen deres.
- En liten endring av fasaden vil kunne bedre utsikt mot Nibbi, Skurvefjell og Såta, slik flere
andre naboer har gjort.
Søker har kommet med disse kommentarene til nabomerknaden:
- Det vil bli satt på følere på nærmeste hytter ved eventuell sprengning. De håper fjellet kan
pigges, og at sprengning da eventuelt ikke er nødvendig.
- Nabo med spredegrøft og renseanlegg er kontaktet for å få tegning/plassering av dette.

Side 2 av 2

Kommunens vurdering av nabomerknaden er at de omhandler naboenes ønske om å bli kontaktet
ved sprenging. Søker viser til at nabo på 57/22 er kontaktet, og at det i første omgang vil forsøkes å
pigges, og ikke sprenges. Kommunen anser merknaden som løst ved dialog mellom naboer og
ansvarlig søker.
Naboer med merknader er satt på kopi av dette vedtaket til orientering.
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. § 23-1.
Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, har ansvar for at søknaden, skal
samordne ansvarlige foretak og sørge for at alle oppgaver er ansvarsbelagt, 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
08.10.2021, saksnr. 2021/4430. 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.
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Med helsing
Elisabeth Skaret Lund
Rådgiver

Elektronisk godkjent utan signatur

Ekstern kopi
Henrik Baumann
Petter Lein
Kristine Ulven
Knut Johan Sorthe
Intern kopi
Glenn Arvid Valstad

Side 4 av 4

