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Gran  Kommune, Plan  og Bygningsmyndighet

Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

Bjoneroa 17. august 2020

Vedr  ;  Bygging av anneks og riving av båthus  på  g.nr 55 b.nr 28 Fjordli, Kleiva 45,

3522 Bjoneroa.

1. Dispensasjonssøknad fra LNF og byggeforbudssonen for annekset

2. Dispensasjonssøknad fra LNF for å rive båthuset og oppføre annekset.

For at dere skal få hístorikken vedleggerjeg kopi av min disposisjonssøknad av  24.12.2016

vedr. â rive gammel hytte og bygge ny på eiendommen. Kopi av Kommunens

disposisjonsbehandling vedlegges ogsâ. Denne beskriver forholdet rundt tomten og hytte og

båthus.

l forbindelse med byggesøknaden ble jeg pålagt å rive deler av båthuset for ikke å komme

over totalt BYA 80 kvadrat totalt. Båthuset som jeg ønsket å restaurere er i en så dårlig

forfatning at jeg like godt kan fortsette å rive det ned. Det ble bygd under krigen og bunn og

toppsvill er av søkktømmer  (  tappet) . Bunnsvill er, i tillegg til resten av huset, råttent og nå

lar det seg ikke bruke og er avlåst av sikkerhetsmessige grunner.

Ved å plassere et nytt bygg på tilsvarende BYA  20  kvadrat lenger fra vannet vil det åpne opp

strandsonen og gi bedre tilgjengelighet og bruk av friområde. Gir samme grad av utnytting

5,33%.

Tiltaket berører ikke landbruksinteresser.

Tiltaket vil gi et adskillig bedre estetisk inntrykk og vil sikre helse og miljø. Slik båthuset står

idag er det farlig å oppholde seg inni der.

Jeg mener det bør være enlkere å gi dispensasjon da det nylig er gitt lignende dispensasjon  i

nærområdet. På  55/35  Kleiva  39  bygger Einar Torp tilsvarende anneks i disse dager. Han har

tegnet dette annekset for meg identisk med sitt og det kan bli fint at husene blir like.

Nabovarselet gjelder både punkt 1 og 2 nevnt i over og senere søknad om tillatelse..
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Vedlegg; Brevkopi A 1-2

Bilde B 1

Kvittering for nabovarsel C 1

Kart D 1

Tegning E 1-2
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