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B. Lundgaards gate 26, revidert godkjent vedtak som erstatter vedtak datert 
21.03.23 - tilbygg bolig - gnr/bnr 200/1250  

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 200 / 1250 / 0 / 0  
 

TILTAKSHAVER: Aram Rashid 
Ekstern høringsinstans: INNLANDET FYLKESKOMMUNE 
 
 

 
Administrativt vedtak jamfør Lillehammer kommunestyres delegasjonsreglement: 
Søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4, som kan forestås av tiltakshaver 
selv, godkjennes.  
 
Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) og at 
forskrifter til loven følges. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen 
bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf. pbl  
§ 21-9.Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr 71 med endringer. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

1. Den interne forbindelsen mellom vaskerom og trapp til 2.etg/resten av boligen må 
beholdes, og kan ikke tettes uten søknad og tillatelse. 

2. Bygget ligger i sone for 1000 års-flom. Tiltak utføres med hensyn til dette.  
3. Alt avfall skal kildesorteres og leveres godkjent mottak. 
4. Når tiltaket er utført skal det foretas sluttkontroll og anmodes om ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse, jf. pbl. § 21-10. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt 
ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Ulovlig bruk kan medføre at det ilegges 
overtredelsesgebyr jf. pbl. § 32-8. 

 
Saksopplysninger: 
Søknaden er datert og mottatt 09.03.23. Søknaden gjelder nytt tilbygg med inngang og trapp. Tegninger, 
situasjonsplan og redegjørelse er mottatt. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak datert 21.03.23. 
 
Unntak fra TEK 17: 
Det er ikke søkt om unntak fra tekniske krav, jf TEK17, med hjemmel i pbl. § 31-2. Det forutsettes at 
utførelsen av tiltaket oppfyller forskriftens krav. 
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Nabovarsel: 
Naboer og gjenboere er varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 21-3. Det er 
ikke registrert merknader til tiltaket.  
 
Plangrunnlag: 
I gjeldende reguleringsplan for området Vignes, godkjent 14.10.82, sist revidert 27.02.92, er tomta 
regulert til Bolig. Eiendommen ligger i bevaringsområde: Bevaring av bygninger.  
 
I Kommunedelplan Lillehammer by – byplanen, 2020 – 2023 (2030), vedtatt av kommunestyret 
26.03.2020, er eiendommen avsatt til arealbruksformål Boligbebyggelse med en tomteutnyttelse på 
25% BYA. Ny tomteutnyttelse er følgende: 164.5 m2 eksisterende bolig + 43 m2 garasje + 13 m2 . Ny BYA 
= 23%. Parkeringskrav inngår i garasje. Eiendommen ligger i områdetype kulturmiljø nr.1. 
 
Beliggenhet og høydeplassering: 
Bygget tilfredsstiller krav satt i pbl. § 29-4 angående plassering, høyder og avstand til grenser. 
 
Visuell utforming: 
Tiltaket har etter plan- og bygningsmyndighetenes skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering jf. pbl. § 29-2.  Når det 
gjelder bevaring av bygninger, samt kulturmiljø, vurderer kommunen at tilbygget ikke forringer bygning 
eller kulturmiljø. Kulturarv settes på kopi.  
 
Matrikkel tilbygg: 
Bygningsnummer: 12846630 
Areal tomt = 958.6 m² 
Bebygd areal eksisterende bolig = 164.5 m2 
Nytt bebygd areal = 13 m² 
Bygningstype: Bolig 
 
Følgende bruksareal (BRA) for tilbygg, oppgitt i søknaden, legges inn i matrikkelen: 

Etasje BRA i Matrikkelen 
 - eksisterende 

BRA i Matrikkelen 
 - tilbygg/påbygg 

SUM BRA i 
Matrikkelen 

Kjeller K01 59 m2 - m2 59m2 
1. Etg.  H01     148 m2  10 m2 158 m2 
2. Etg.  H02   68 m2 - m2 68 m2 

 
Gebyr: 
Faktura på gebyr i forbindelse med byggesaken sendes tiltakshaver separat. Det vises til kommunens 
gebyrregulativ for tjenesteområde Byggesak, vedtatt med hjemmel i pbl. § 33-1. 
 
Klagerett: 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 28 kan vår avgjørelse påklages til Fylkesmannen i Innlandet innen tre 
uker etter mottatt vedtak. Klagen skal sendes til Lillehammer kommune, postboks 986,  
2626 Lillehammer. Klagen må begrunnes, angis hva det klages over og hvilke endringer som ønskes. 
 
Med hilsen 
 
Lise Grothe Ellingsen 
Saksbehandler 
   

Espen Sandvig 
Tjenesteområdeleder 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Kopi til: 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Ståle Hagen-Pesch 
  
 
 
 
 
Kopi til: 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Ståle Hagen-Pesch 
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