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Hei
 
Ifm planlagt tiltak på gnr/bnr 159/49, søker vi herved om dispensasjon fra «Reguleringsplan for Eggkleiva». Denne viser avkjørsel til eiendommen fra Saglykkja-vegen i nordre
ende av tomta. Avkjørsel ble i stedet etablert i sørenden av tomta allerede da huset ble oppført i 1983. Det ble aldri søkt om dispensasjon for dette forholdet, og det er heller
ikke bemerket fra kommunen i tiden etter.
 
Ifm omsøkt tiltak i dag blir dette bemerket av Skaun Kommune. Trafikksikkerhetsansvarlig uttaler at dette er uheldig pga avkjørsel kommer nærme kryss mellom Saglykkja-
vegen og  gang- og sykkelveg.
 
Ulempene med å gi dispensasjon blir:
-formelt sett er det uheldig at det ikke er søkt om dispensasjon for et forhold som bryter med reguleringsplanen. Dette er som nevnt «gamle synder» som dagens eier ikke har
medvirket til
-trafikksikkerhetsmessig uheldig, men trafikksikkerhetsansvarlig godkjenner likevel plassering forutsatt at noen vilkår oppfylles
 
Fordelene med å gi dispensasjon er:
-vesentlige terrengarbeider unngås
-avkjørselspunktet i dag ligger lavere enn om den hadde vært plassert iht reg.plan. Dette gjør det mulig å komme ned på høyden med inngangspartiet med bil. Boligen kan
derfor brukes av bevegelseshemmede
 
Vi vurderer at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
 
 
Mvh,                                                                                                                      
Frode Grandetrø
Dafro AS
95032844
frode@dafro.no
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Hei
 
Tidligere innsendte dispensasjonssøknad dreier seg om tillatt utnyttelsesgrad og flatt tak. ønsker også at det grunngis hvorfor avkjørselen skal være der den er og fordeler/
ulemper med dette. Dette tas inn i dispensasjonssaken som er innkommet (sak 19/49) og vi trenger ikke nytt nabovarsel for denne.
 
 
 
Med hilsen
Ingebjørg Stavheim
ingeniør

Teknisk kontor
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Dir.: 72 86 72 47

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem.
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Har fått ok fra trafikkansvarlig (Idar Nebelung), forutsatt at dere gir disp for avkjørsel der den ligger i dag og har gjort helt siden huset ble bygget (vedlegg). I reguleringsplanen
er som kjent avkjørsel tenkt på andre enden av tomta.
 
Hva trenger dere for å vurdere en slik dispensasjon? Egen dispsøknad, eller er fordeler og ulemper, og hva det søkes om disp fra, såpass belyst fra før at det ikke trengs og at
dere kan behandle dette administrativt sammen med ordinær søknad?
 
Vi har ikke nabovarslet dette forholdet, bare disp fra reg plan om flatt tak og utn. grad. Men sit.plan i nabovarsel viser ønsket og foreliggende plassering av avkjørsel.
 
 
Mvh,                                                                                                                      
Frode Grandetrø
Dafro AS
95032844
frode@dafro.no
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Kort referat fra møte 20.06.2018.
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Eggkleiva, vedtatt 04.07.1978. Link til plan med bestemmelser:
http://kart5.nois.no/skaun/Content/plandialog/GetGIplanregisterFil.aspx?systemid=1BDCEF5304D6446D97603935A4A0D2A6&k=5029&arkivnavn=WINMAP
http://kart5.nois.no/skaun/Content/plandialog/GetGIplanregisterFil.aspx?systemid=F7106A1B8C72437281916F52F3263E5B&k=5029&arkivnavn=WINMAP
 
Det ønskes å oppføre garasje nærme gangveg, gnr/bnr 159/35, eier er kommunen. Kommunen har VA- ledninger i gangvegen og minste avstand fra ytterkant rør til
eiendomsgrense er ca 1,7 m, målt på kart. Plassering av ledninger er usikker.
 
Kommunen som ledningseier krever en avstand på 4,0 m fra byggverk til ledninger ved normal dybde på ledninger. Dersom det dypfundamenteres kan denne avstanden
minkes til ca 2,0 m. Ta kontakt med Gunn Heidi Jentoft vedrørende plassering ved ledninger.
 
Der det ikke er vist byggegrense mot annen eiendom skal byggverk i henhold til plan- og bygningsloven § 29-4 ha en minsteavstand på 4,0 m til nabogrense. Kommunen kan
godkjenne nærmere plassering når eier har gitt skriftlig samtykke eller ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Det vil ikke gis tillatelse til
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godkjenne nærmere plassering når eier har gitt skriftlig samtykke eller ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Det vil ikke gis tillatelse til
plassering i grensen. Ta kontakt med Jeanette Dahlen vedrørende avstand til gangvegen.
 
Garasjen er ikke unntatt fra søknadsplikt da den er tenkt med underetasje.
Det må eventuelt søkes om dispensasjon fra planens bestemmelse § 15 (størrelse) og 16 (skråtak).
 
 
 
Med hilsen
Ingebjørg Stavheim
ingeniør

Teknisk kontor
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)
Dir.: 72 86 72 47

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem.
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