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JSøknad om ansvarsrett for selvbygger x ,  I

Plan- og bygningsloven § 20-3 og SAK § 6-8 1  7  Fiji, _  
Sign:

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig
Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen
sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel I plan- og bygningsloven.

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Festenr. Adresse

Gran 298 1 70 Sagvolden, 2750 GRAN

Selvbygger

Navn Adresse

Olaf Bjone Helgumsdalen 52, 2750GRAN

Kontaktperson Adresse Telefon Mobiltelefon E-post

OlafBjone Helgumsdalen 52, 2750 GRAN 47623149 47623149 objon@frisurf.no

Omfang av selvbyggeransvar

Det søkes om selvbyggeransvar for alle funksjoner og ansvarsomràder i tiltaket.

Jeg kan sannsynliggjøre nødvendig kompetanse ved:

Bruk av innleid foretak

Erklæring og underskrift

Jeg er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kapittel 32, og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Jeg erklærer at tiltaket vil bli gjennomført iht. plan- og bygningsloven, herunder byggteknisk forskrift (TEK17).

Selvbygger

Dato 7-2"2 ` 20

Signatur
Olaf Bjone
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Melding om bestått prøve
*************************************************

FJELDSTAD  OLE  CHRISTIAN
Navn

18.11.73

Født

har  avlagt  svenneprøve i faget:

TØMRER

den 14.08.1998  i BUSKERUD fylke

Følgende karakterer ble oppnådd:

For praktisk prøve: Bestått

For tegning:

For teoretisk prøve: Bestått

den 27.08.1998

Ø/ ‘//  i

yrkesopplærin emnda

*************************************************

Ordinært svennebrev vil bli utstedt.



Opplysninger  gitt i  nabovarsel flflg
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) avzzcsox 
Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser  i  eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune Gnr. Bnr. Festenr. Adresse Eier/fester

Gran 298 1 70 Sagvolden, 2750 GRAN Olaf Bjone

Det varsles herved om

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode

søknad i ett trinn Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 X Bolig

Bygningstypekode Formål

161 Hytter, Sommerhus ol. Fritidsbygg fritidsbolig

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Plan- og bygningsloven med forskrifter, Komm. vedtekter til plan- og
bygningsloven, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens §6 "lnnenfor område SB2
tillates ikke noen utvidelse av eksisterende fritidsboliger." Begrunnelsen er at utvidelsen sikrer fortsatt aktiv bruk
av hytta ved blant annet å innrede et soverom i første etasje for eldre familiemedlemmer som ikke lenger kan
benytte trapp opp til hemsen, samt å kunne ha plass til à ha besøk av barnebarn og øvrig familie. Dessuten er det
tidligere gitt tillatelse til utvidelse av nærliggende hytter/bruksenheter.
Reguleringsplanens §5 trer inn om det gis dispensasjon fra §6, avsnittet over. Bruksenheten består av andel stall
og andel hytte, med BYA tilsammen 60,2 m2. Det søkes om dispensasjon fra §5 hva gjelder setningen "Hver
bruksenhets areal kan være inntil 45 m2 for doble fritidsboliger..", da denne setningen ikke er tilpasset en slik
situasjon. l dette tilfellet består bruksenheten fra før av andel hytte på 30,0 m2 og andel stall pà 30,2 m2, til
sammen 60,2 m2. En dispensasjon fra denne setningen vil være avgjørende for å få tilstrekkelig areal på
bruksenheten, ref. avsnittet over. Nytt tilbygg er planlagt med et areal på 22 m2, noe som oppfyller kravet i §5 om
at hver bruksenhets areal tillates økt med inntil 40 % (60,2*0,4=24,1 m2 tillatt utvidelse).

Det søkes om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdels generelle byggeforbud i 50-meterssonen fra
vassdrag. Begrunnelse: Tiltaket er i hovedsak på fasaden som vender bort fra vassdraget, med unntak av tilbygg i
lengderetning, som ikke vil komme nærmere vassdraget enn eksisterende bygning.

Det søkes om unntak fra tekniske krav i Teknisk forskrift TEK 17.
"Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk
også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav.
Det er mulig à søke om unntak fra tekniske krav (TEK 17), hvis følgende vilkår er oppfylt:

Om det er uforholdsmessige kostnader ved oppfylle dagens krav
Om det du søker er forsvarlig for å sikre fremtidig bruk
Om det du søker om er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk
Begrunnelsen for å gi unntak fra kravene er at eldre bygninger fortsatt skal kunne anvendes på en hensiktsmessig
måte i stedet for å forfalle."
Begrunnelse: Det vil være forbundet med uforholdsmessige kostnader å oppgradere eksisterende del av
bygningen til dagens krav i TEK. Dette er en fritidsbolig under 70 m2, noe som f eks medfører at kapittel 14
bortfaller. Utvidelsen sikrer fortsatt aktiv bruk av hytta ved blant annet å innrede et soverom  i  første etasje for eldre
familiemedlemmer som ikke lenger kan benytte trapp opp til hemsen, samt å kunne ha plass til å ha besøk av
barnebarn og øvrig familie.

Arealdisponering

Planstatus mv.

Gjeldende plan Navn på plan

Reguleringsplan Reguleringsplan for Sagvolden
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Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen  sammen  med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)  

Nabovarselet gjelder

Olaf og Anne Bjone ønsker å  bygge et tilbygg til hytta på Sagvolden. Bakgrunnen er et ønske om å sikre fortsatt
aktiv  bruk  av  hytta  ved blant annet å innrede  et  soverom i første etasje for eldre familiemedlemmer som ikke
lenger kan benytte trapp opp til hemsen, samt å  kunne  ha plass til å ha besøk av barnebarn  og øvrig familie.
Eksisterende BYA (den ene delen av bygningen) er kun  27,7m2.
Tilbygget er tenkt ved å forlenge eksisterende skut slik at denne går i hele lengden av bygningen, samt å forlenge
bygningen i lengderetning.

Tiltakshaver har engasjert Randsfjordmuseet til å befare eksisterende bygning og utarbeide et notat.  Dette  er
vedlagt søknaden.

Utdrag fra notatet:

Under "Om Sagvolden":
"l flere tilfeller er husene små, ikke sjelden er de delt på flere eiere, at det er en ulempe ved bruk, derfor kan det
iblant være nødvendig med tilpasninger. At en bygning brukes er en forutsetning for at den skal bli vedlikeholdt."
Under "Vurdering av tiltaket":
"Hytta til Melbostad er bygget til og pusset opp på en slik måte at verneverdien for hytta i seg selv er lav, men
likevel høy som del av miljøet på Sagvolden. Hytta ligger lengst bort i grenda, pà andre siden av demningen, med
gavlen på andre siden av huset inn mot resten av bebyggelsen. Tiltaket til Bjone vil fra resten av området være
nokså skjult og dermed ikke forringe områdets helhet i nevneverdig grad."

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Tiltakshaver

navn

Olaf  Bjone

Kontaktperson

navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon

Olaf Bjone objon@frisurf.no 47623149 47623149

Merknadene sendes:

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn Postadresse e-postadresse

Olaf Bjone Helgumsdalen 52, 2750  GRAN  objon@frisurf.no

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Tegning ny fasade E Samletegning som viser fasade, plan og
snitt, eksisterende situasjon og ny
situasjon.
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Opplysninger gitt i nabovarsel fl[‘1.
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) “mot 

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt  i  nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Tiltakshaver

Dato

Signatur

Gjentas med blokkbokstaver
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V  Kvittering fOr nabOVarSel sendes kommunen sammen med søknaden r
IHJCSOP.

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-
post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt
nabovarselet. Ved personlig Overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også
signeres pà at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltak  pà  eigedommen

Kommune Gnr. Bnr. Festenr. Adresse Eier/fester

Gran 298 1 70 Sagvolden,2750 GRAN OlafBjone

Naboleiendom

Gran kommune, Gnr. 298, Bnr. 1, Festenr.  69
Hans Tore Brænden, Adresse Fortenvegen 32, 2750 GRAN

El Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

E] Varslet er sendt på e-post Dato: I] Kvittering vedlegges

ÉVarslet er mottatt _ Samtykker i tiltaket

Datoçzz' - Q2’) Signatur' '  ' /c‘3_ /3.¢Dato: Signatur:

Naboleiendom

Gran kommune, Gnr. 298, Bnr. 1, Festenr. 70
Liv Kari Melbostad, Adresse Fortenvegen 39, 2750 GRAN

E] Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

El Varslet er sendt på e-post Dato: E] Kvittering vedlegges

üvarslet er mottatt d) A E Samtykker i tiltaket

Dato: ;‘ X0 Signatu: 2’ ` ,g'/Dato: Signatur:

Naboleiendom

Gran kommune, Gnr. 298, Bnr. 1, Festenr. 68
Magne Stenberg, Adresse Linstadvegen 47, 2750 GRAN

U Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

El Varslet er sendt på e-post Dato: U Kvittering vedlegges

æ Varslet er mottatt gSamtykker i tiltaket

DatoÅ/v ‘C3‘3(: Signatur: {mag Dato: Signatur:
J 1
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‘  ‘KVittering for nabOVarSel sendes kommunen sammen med søknaden  
Nabo/eiendom

Gran kommune, Gnr. 298, Bnr. 1, Festenr. 67
Terje Brænden, Adresse Bæssmorjordet 7, 2750 GRAN

El Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

U Varslet er sendt på e-post Dato: El Kvittering vedlegges

E  Varslet er mottatt E] Samtykker i tiltaket
._ I 1"‘ _  I

Dato:/5 J.  '  2‘) Signatur: géfiécffífl/T Dato: Signatur:

For postverket

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.
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RHNDSFJORD'
MUSEET

Dato  110918

Notat fra befaring av hytte tilhørende Melbostad S, gnr 170/2+5, Sagvolden, Gran
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Bakgrunn for befaringen
Eierne Olaf  og Anne Bjone ønsker å  bygge  til  hytta  på Sagvolden. Området är kulturhistorisk interessant og
de ønsket derfor at bygningsvernrådgiver skulle vurdere planene. Befaring ble gjennomført  22/6,  til stede
var eierne og undertegnet.

Om Sagvolden
På Sagvolden var det
tidligere sag. Folk jobbet på
saga og i  skogene rundt, `  7' ..
derfor ble det etablert
mindre, enkle, husvær med
stall rundt Sagvolden.

Mange av disse brukes i dag
som hytter, og har
gjennomgått mindre
tilpasninger. Byggeskikken

og helheten er imidlertid
fortsatt bevart, derfor bør tilbygg og forandringer utføres nennsomt. Viktig er at enkelheten og skalaen
bevares, samt at bygningsmassen gjennomgående, med et par unntak, er malt rødt.
l flere tilfeller er husene så små, ikke sjelden er de delt på flere eiere, at det er en ulempe ved bruk, derfor
kan det iblant være nødvendig med tilpasninger. At en bygning brukes er en forutsetning for at den skal bli
vedlikeholdt.

:-

RANDSFJORDMUSEET
Kongevegen  92 -  2770 Jaren  -  Tlf.  61  31  32  80  -  www.randsfjordmuseet.no

Org.nr. 987107022  MVA- Kontonr. 2030.14.05260

Hadeland Folkemuseum  /  Lands  Museum  /  Hadeland Bergverksmuseum  /  Kitrí/bu Utmarksmuseum



Ru’-lNDSfJORD'
MUSEET

Ønsket tiltak
Bjone ønsker å
forlenge huset med
to  meter på i'

sørøstre gavl  (til
høyre i skissen

over), samt

forlenge skuten

slik  at  den går over
hele langveggen.
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Vurdering av  tiltaket g  _
Hytta  til Melbostad er bygget til og - i i i' '

pusset  opp på en  slik  måte at `
vemeverdien for hytta i seg selv er  lav,
men likevel høy som del  av  miljøet på

Sagvolden.  Hytta  ligger lengst bort i
grenda, på andre siden  av  demningen,
med gavlen på andre siden av huset inn
mot resten  av  bebyggelsen. Tiltaket til , å 1».

Bjone vil fra resten  av  området være 7 i _  i
nokså skjult og dermed ikke forringe ~  _ _t_g,':-i ‘  a
områdets helhet i nevneverdig grad.
På bildet til høyre kan hytta til

Melbostad sees lengst bort til venstre.
Det er gavlen til eier av andre halvdelen  av  bygningen som vises

L. --—

 

RAN DSFJORDMUSEET
Kongevegen 92  -  2770 Jaren —Tlf. 61 31  32  80 — www.randsfjordmuseet.no

Org.nr. 987107022  MVA- Kontonr. 2030.14.05260
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Bildet over viser huset slik det er tegnet inn på
kommunens kart, en noe feilaktig fremstilling.
Skuten mangler og huset er lengre ift bredden enn
i kartet.

Vennlig hilsen

Lars Stålegård
Bygningsvernrådgiver ved Randsfjordmuseet  AS
lars.stale"ard(tDrands1'0rdmu5ceLn0

M. 95992848 /45863915

RANDSFJORDMUSEET
Kongevegen 92  - 2770  Jaren -Tlf. 61 31  32  80  —  www.randsfjordmuseet.no

Org.nr. 987107022 MVA- Kontonr. 2030.14.05260

Hadeland Folkemuseum  /  Lands Museum l Hadeland Bergverksmuseum  /  Kittilbu  Utmarksmuseum



RaNDSHORD-
MUSEET

Bygningsbeskrivelse  hytta  til Melbostad S.
Hytta har to boenheter, den eldste, som  hører  til Melbostad, er ifølge eierne satt opp i 1911. Den andre delen
kom til noe senere. Huset er bygget i kledd bindingsverk og ble pusset opp i rundt årtusenskiftet. Det fikk

da ny kledning av liggende perlestaff og taktekking av svart blikk som imiterer takstein.

,« . Skisse til venstre viser grunnflate for
eksisterende bygning.
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Situasjonskart
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Tegningene er ikke i korrekt skala

Proäíätnavn: Id ‘H Kun/ge: 0' {Bl Firma; _ Dam endmt:
esa vo ena ' og ""°°9 a ‘°“‘* T“"“'e'“‘eS‘e'B“"eA5e'“° Fasader, snxtt og plan hytte Sagvolden 02/00/2010 Mal 1:10021:12


