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TYRITOPPEN AS 
Gamle Bånsetervegen 2 
2634 FÅVANG 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   BYGG-22/00520-2 Kari Senderud 

   
25.05.2022 

 
 

Nøkleblommen 12, godkjent terrengmur i gråstein  

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 67 / 299 / 0 / 0  
 

Ansvarlig søker: TYRITOPPEN AS 
TILTAKSHAVER: Ove Øglænd 
 
 

 
Administrativt vedtak jamfør Lillehammer kommunestyres delegasjonsreglement: 
Søknad om tillatelse til tiltak i ett-trinn jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3, jf. § 20-1, og som oppfyller 
vilkårene for 3-ukers saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd, godkjennes.  
 
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. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene 
kan ikke forlenges jf. pbl. § 21-9. 
Vedtaket er fattet i samsvar med pbl. av 27.06.2008 nr 71 med endringer. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

1. Det må avklares om tiltaket kommet i konflikt med kabler og/eller ledninger i grunn eller 
luft. 

2. Alt avfall skal kildesorteres og leveres godkjent mottak. 
3. Gjenoppbygging av terrengmur i gråstein i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og nødvendig 

reparasjon av offentlig VA-nett i veg er tiltakshavers/hjemmelshaver ansvar. 
4. Når tiltaket er utført, skal det foretas sluttkontroll og anmodes om ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse, jf. pbl § 21-10.  
 
Saksopplysninger: 
Søknad om tillatelse etter pbl. § 20-3 er datert 29.04.22 og mottatt 09.05.22.  
Søknaden gjelder : 

• Riving av eksisterende terrengmur. 
• Gjenoppbygging av terrengmur I gråstein 

Tegninger, situasjonsplan og redegjørelse er mottatt i søknaden. 
 
Nabovarsel: 
Naboer og gjenboere er varslet i samsvar med bestemmelsene i pbl. § 21-3. Det er ikke registrert 
merknader til tiltaket.  
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Administrativt vedtak jamfør Lillehammer kommunestyres delegasjonsreglement: 
Søknad om tillatelse t i l  t i l tak i ett- tr inn jf plan- og bygningsloven (pbl) $ 20-3, j f .  $ 20-1, og som oppfyller 

vilkårene for 3-ukers saksbehandling, jf. $ 21-7 annet ledd, godkjennes. 

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. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for  dispensasjon. Fristene 

kan ikke forlenges jf. pbl. § 21-9. 

Vedtaket er fattet i samsvar med pbl .  av 27.06.2008 nr 71 med endringer. 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 
l. Det må avklares om tiltaket kommet i konflikt med kabler og/eller ledninger i grunn eller 

luft.  

2. Alt avfall skal kildesorteres og leveres godkjent mottak. 

3. Gjenoppbygging av terrengmur i gråstein i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og nødvendig 

reparasjon av offentlig VA-nett i veg er tiltakshavers/hjemmelshaver ansvar. 

4. Når tiltaket er utført, skal det foretas sluttkontroll  og anmodes om ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse, jf. pbl § 21-10. 

Saksopplysninger: 
Søknad om tillatelse etter pbl .  $20-3  er datert 29.04.22 og mot tat t  09.05.22. 

Søknaden gjelder : 

• Riving av eksisterende terrengmur. 

• Gjenoppbygging av terrengmur I gråstein 
Tegninger, situasjonsplan og redegjørelse er mottat t  i søknaden. 

Nabovarsel: 
Naboer og gjenboere er varslet i samsvar med bestemmelsene i pbl .  $21-3 .  Det er ikke registrert 

merknader t i l  t i ltaket. 
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Plangrunnlag: 
I gjeldende reguleringsplan for Vårsetergrenda, vedtatt 25.09.78, er eiendommen ligger avsatt til 
boligformål. 
I Kommuneplanens arealdel for Lillehammer, 2020 – 2023 (2030), vedtatt av kommunestyret 
26.03.2020, er eiendommen avsatt til arealbruksformål eksisterende boligomårde. 
Tiltaket er innenfor bestemmelsene i gjeldende plangrunnlag. 
 
Vann og avløp 
Tiltakets plassering som inntegnet i mottatt situasjonsplan datert 28.04.2022, del av tiltaket oppføres 
langs med eiendomsgrense mot gnr./bnr. 67/342 – veg hvor det er anlagt offentlig VA-nett. 
Tiltakets plassering er med en minsteavstand til offentlig VA-ledninger på 1,8 meter. 
Offentlig VA-ledninger har et restriksjonsbelte på 4 meter til hver side. 
Planlagt tiltak –Terrengmur i gråstein er vurdert til å ikke kreve større utgravninger. 
Alle meromkostninger som følge av vedlikeholdsarbeide på offentlig VA-ledning, samt nødvendige 
reparasjonsarbeider og arbeider med gjennoppbygging av tiltaket ved nødvendig reparasjonsarbeider på 
offentlig VA-ledning som følge av tiltakets plassering,  dekkes av hjemmelshaver av gnr./bnr. 67/299. 
Se vilkår i tillatelsen. 
 
Veg, adkomst og parkering: 
Ingen endring 
 
Tilsyn: 
Det er ikke utført tilsyn ved behandling av søknaden.  
 
Tiltaksklasse: 
I søknaden er tiltaket plassert i tiltaksklasse 1. 
 
Ansvar: 
Gjennomføringsplan datert 02.05.22 med tilhørende erklæringer om ansvarsrett er mottatt.  
Generelt: Ansvarsområder som ikke er oppført på gjennomføringsplan er ansvarlig søkers ansvar jf. pbl. 
§ 23-4, jamfør SAK § 12-2, c siste avsnitt. Dette gjelder også for senere innsendte gjennomføringsplaner. 
Er det avvik mellom gjennomføringsplan og ansvarserklæring(er) vil ansvarserklæringen være 
bestemmende. Det må innsendes korrigert ansvarserklæring og/eller gjennomføringsplan om det ikke er 
samsvar mellom disse. Kommunen behandler ikke erklæringer om ansvarsrett. Nye erklæringer og 
oppdaterte gjennomføringsplaner som innsendes, journalføres i byggesaken uten noen form for vedtak 
eller tilbakemelding til søker. 
 
Gebyrer og avgifter 
Faktura på gebyr i forbindelse med byggesaken sendes tiltakshaver separat. Det vises til kommunes 
gebyrregulativ for tjenesteområde byggesak, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1.  

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 
Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 

Plangrunnlag: 
I gjeldende reguleringsplan for Vårsetergrenda, vedtatt 25.09. 78, er eiendommen ligger avsatt t i l  
boligformål. 
I Kommuneplanens arealdel for Lillehammer, 2020 - 2023 (2030), vedtatt av kommunestyret 

26.03.2020, er eiendommen avsatt t i l  arealbruksformål eksisterende boligomårde. 
Tiltaket er innenfor bestemmelsene i gjeldende plangrunnlag. 

Vann og avlp 
Tiltakets plassering som inntegnet i mottatt situasjonsplan datert 28.04.2022, del av tiltaket oppføres 

langs med eiendomsgrense mot gnr./bnr. 67 /342 - veg hvor det er anlagt offentlig VA-nett. 
Tiltakets plassering er med en minsteavstand t i l  offentlig VA-ledninger på 1,8 meter. 
Offentlig VA-ledninger har et restriksjonsbelte på 4 meter t i l  hver side. 
Planlagt tiltak -Terrengmur i gråstein er vurdert t i l  å ikke kreve større utgravninger. 

AIie meromkostninger som følge av vedlikeholdsarbeide på offentlig VA-ledning, samt nødvendige 
reparasjonsarbeider og arbeider med gjennoppbygging av tiltaket ved nødvendig reparasjonsarbeider på 

offentlig VA-ledning som følge av tiltakets plassering, dekkes av hjemmelshaver av gnr./bnr. 67 /299. 
Se vilkår i tillatelsen. 

Veg, adkomst og parkering: 
Ingen endring 

Tilsyn: 
Det er ikke utført tilsyn ved behandling av søknaden. 

Tiltaksklasse: 
I søknaden er tiltaket plassert i tiltaksklasse l. 

Ansvar: 
Gjennomføringsplan datert 02.05.22 med tilhørende erklæringer om ansvarsrett er mottatt .  
Generelt: Ansvarsområder som ikke er oppført på gjennomføringsplan er ansvarlig søkers ansvar jf. pbl. 
$ 23-4, jamfor SAKS 12-2,c siste avsnitt. Dette gjelder også for senere innsendte gjennomføringsplaner. 

Er det avvik mellom gjennomføringsplan og ansvarserklæring(er) vil ansvarserklæringen være 
bestemmende. Det må innsendes korrigert ansvarserklæring og/eller gjennomføringsplan om det ikke er 

samsvar mellom disse. Kommunen behandler ikke erklæringer om ansvarsrett. Nye erklæringer og 
oppdaterte gjennomføringsplaner som innsendes, journalføres i byggesaken uten noen form for vedtak 
eller tilbakemelding t i l  søker. 

Gebyrer og avgifter 
Faktura på gebyr i forbindelse med byggesaken sendes tiltakshaver separat. Det vises t i l  kommunes 
gebyrregulativ for tjenesteområde byggesak, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven $ 33-1. 

Orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

Enkeltvedtak kan påklages til kommunen av en part eller annen med rettslig k/ageinteresse, jf 
Forvaltnings/oven §28. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er post/agt innen fristens utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket. Angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, må du også oppgi når du mottok denne meldingen. 
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Med hilsen 
 
Kari Senderud 
Saksbehandler 
   

Espen Sandvig 
Tjenesteområdeleder 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ove Øglænd 
  

Med hilsen 

Kari Senderud 
Saksbehandler 

Espen Sandvig 
Tjenesteområdeleder 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

Kopi til: 
Ove pglaend 
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