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Deres ref. Vår referanse Dato Delegert sak 
   12/04955-2 17.10.2012 Utvalg for plan og utvikling,    

062/100 062/106  BOLIG OG GARASJE , BARDØLAVEGEN , GEILO, 
DISPENSASJON, IGANGSETTINGSTILLATELSE. 

 
Tiltakshaver: Christine Tragethon, Kåre 

Tragethon 
Adresse: Bardølavegen 45/3580 GEILO, 

Bardølavegen 45/3580 GEILO 
Søker: Bygg Teknikk Bolig AS Adresse: Postboks 1336/3503 HØNEFOSS 
Tiltakstype: 111 Enebolig Tiltaksart: Nytt bolig - boligformål over 70 

m2 
 
Søknad om igangsetting 
mottatt: 

27.09.2012 Andre 

opplysninger: 

Gjelder bolig og garasje 

Grad av utnytting Matrikkelareal Bruksareal (BRA) Bygd areal (BYA) 
BYA 203m2 = 70% Hus 190m

2 

Garasje 67m
2
  

Hus 190m
2 

Garasje 67m
2
 

Hus 130m
2
 

Garasje 73 

 

VEDTAK: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges det dispenssjon fra plankrav i § 1.1 i 
Kommunedelplan for Geilo og fra maksstørrelse på garasje satt i dispensasjon av 16.02.2012, for 
bygging av enebolig med garasje.  Det tillates at garasjen bygges med 67m2 BRA som omsøkt.  
Hensynet bak bestemmelsen anses som ikke vesentlig tilsidesatt, og etter en samlet vurdering er 
fordelene større enn ulempene. 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 blir igangsettingssøknaden godkjent med 
følgende vilkår: 

1. Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i 
fylkeskommunen varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2.  

2. Tillatelsen faller bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder om 
arbeidet stanser i lenger tid enn 2 år, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9. 

3. Bygningsavfall skal leveres til godkjent mottak. 
4. En illustrasjonstegning viser tak utført i gul farge. Det settes vilkår om at det skal nyttes matte 

takmaterialer uten gjenskinnseffekt. Skarpe farger tillates ikke. 
 

Følgende foretak og ansvarsretter godkjennes for dette tiltaket: 

Funksjon T.kl Foretak Dato           Ansvarsområde 
SØK 1 Byggteknikk Bolig AS 06.09.2012 Søker 

PRO 1 Byggteknikk Bolig AS 06.09.2012 Prosjektering 
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UTF 1 Sjåstad Maskin AS 30.08.2012 Grunn- og terrengarbeid, 
utvendig VA. 

UTF 1 Byggteknikk Bolig AS 06.09.2012 Mur- og betong/ Tømrerarbeid/ 
ventilasjon/ Pipe 

UTF 1 Berntsen Plan & Oppmåling 30.08.2012 Utstikking bolig 

PRO/UTF 1 Hønefoss VVS AS 30.08.2012 VVS 

 

Følgende tegninger godkjennes: 

Type tegning  Dato Tegn.nr/merket. 

Situasjonsplan 22.08.2012  

Fasader 24.08.2012  

Terrengsnitt 27.08.2012  

Snittegninger 24.08.2012  

Plantegninger 24.08.2012  

   
Kommunen plikter å føre eksisterende og ny bygningsinformasjon i Matrikkelen jf. matrikkellova § 25 1. led 

 
Saksopplysninger: 
Det søkes dispensasjon fra krav om plan satt i § 1.1 i Kommunedelplan for Geilo og fra maksstørrelse 
for garasje på 50m2 BRA satt i tidligere gitt dispensasjon for nabotomt gbnr 062/105, vedtak av 
16.02.2012. Omsøkte garasje har en BRA på 67m2. 
Området er avsatt som byggeområde for bolig. Det er for naboeiendommen tidligere innvilget 
dispensasjon fra plankravet. Den 09.10.2012 ble det innvilget dispensasjon fra plankravet for 
fradeling av tilleggsareal til aktuelle eiendom. 
 
Vurdering: 
Det er tidligere innvilget dispensasjon fra plankravet for naboeiendommen, hvor det er satt krav og 
skrevet at tilstøtende eindommer skal ha samme krav. Videre er det innvilget dispensasjon for 
fradeling for  aktuell  eindom hvor det er gjordt vurderinger, også  i forhold til naturmangfoldloven. 
Dette medfører at de nødvendige vurderinger for eiendommen  er utført og med bakgrunn i dette 
og likebehandling vil det være naturlig og innvilge dispensasjon fra plankravet. 
Det er satt en makstørrelse på 50m2 BRA for garasjer i innvilget dispensasjon for naboeiendommen. 
Her ønskes det en garasje på 67m2 i en etasje. Aktuell eiendom med tillegsareal vil få en størrelse på 
1.449m2. Tillate utnytting for eiendommen er på 20% BYA. Omsøkte hus og garsje vil ha da en 
utnyttnytnings prossent på 70%. Garasjen har en god tilbaketrukket plassering og den har også en 

lav høyde. Dette medfører at den ikke vil virke stor tross sin størrelse.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Liv Juchelka 
Avd leder        Håvard Veslehaug 
         Byggesaksbehandler 
Godkjent og ekspedert uten underskrift 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. Klagefristen er tre uker regnet fra den dagen vedtaket kom frem. Klage 
skal sendes til Hol kommune, 3576 Hol. De må opplyse hvilket vedtak De klager på, endringer De ønsker, og de grunner 
klagen støtter seg på. Klagen må underskrives. De må også opplyse hvilken dato vedtaket kom frem dersom De klager så 
sent at det er uklart om klagefristen er ute. 
Selv om det er adgang til å klage kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan fremme krav om utsatt iverksetting av 

vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er behandlet. Vedtak om utsatt iverksetting kan ikke påklages. 
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