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Svar - Førespurnad om bygging av ark på fritidshus gbnr. 177/6 .

Historie.
Eg viser til fleire kontaktar om denne saka, m.a. ved E - post frå deg av 24.04.2017.
I 2006 søkte du om å få byggje ark og altan på fritidsbygning på gnr. 177, bnr. 6.
Søknaden vart avsl egen. Avslaget vart grunngjeve med at tiltaket vil medføre ei
vesentleg endring av bygningen sitt arkitektoniske særpreg.
Heimelen for avslaget var § 74 nr. 2 i dåverande plan - og bygningslov , og
reguleringsplan for Solvorn , der gbnr. 177/ 6 ligg innafor sp esialområde for bygningsvern.

Ny førespurnad.
Den nye førespurnaden frå deg , gjeld ark på austsida av huset, på den sida som vender
bort frå «gata» i Solvorn.
Førespurnaden er grunngjeven med at ei ark, med vindauge, vil kunn e gje
tilfredsstil l ande rømmingsveg frå 2. høgda og dermed opne for betre utnytting av areal
på dette planet. Ei slik ark er eit vesentleg mindre tiltak enn det som var omsøkt i 2006.

Aktuell sakshandsaming .
Planavdelinga var 21.06.2017 i Solvorn og såg på fleire aktuell e saker og tiltak.
Søknad om ei slik ark må handsamast som ei dispensasjonssak etter reglane i kap. 19 i
plan - og bygningslova. Søknader om dispensasjon skal sendast ut på høyring hjå
regionale fagorgan før kommunen fattar vedtak. I dette tilfellet er de t Sogn og Fjordane
fylkeskommune si kulturavdeling som er den aktuelle høyringsinstansen, jf. reglane i
reguleringsføresegnene knytt til reguleringsplan for Solvorn. Luster kommune har som
praksis å berre sende over søknader der rådmannen i utgangspunktet vil kome med ei
positiv tilråding.

Liknande saker.
I 2009 vart det søkt om å få byggje ark/takoppbygg mot gata/vest på huset på gnr. 177,
bnr. 4. Søknaden var grunngjeven med at ark/takoppbygg var nødvendig for å få ei
tilfredsstillande trappeløysing for tilgang til 2. høgda. Vedtaket om å gje løyve vart
påklaga av fylkeskommune si kulturavdeling, fylkesmannen gav klagaren medhald og
omgjorde vedtaket.

Konklusjon
Situasjonen i området er ikk je endra sidan 2006.
Hovudbygget på 177/6 er eit lite hus, bygt opp som kopi av det som stod der før 1990.
Huset har ei svært enkel, «slutta» form, slik det opphavlege huset også hadde.
Uansett om det er tale om ei enkel ark, vil det vere eit vesentleg br ot med det
opphavlege formspråket og huset sin arkitektoniske karakter, å byggje ark på huset.



Rådmannen vil såleis ikkje rå til at det blir fremja søknad om å bygge noko form for
takoppbygg på huset på 177/2.
Grunngjevinga for rådmannen sin konklusjon blir i stor grad den same den same som
kom fram i saksutgreiinga knytt til handsaming i forvaltningsstyret i sak 0033/06 og i
tilrådinga frå kulturavdelinga i fylkeskommunen i denne saka. Det er såleis omsynet til
bygningsform , bygningsmiljø og evt. presedens som ligg til grunn for konklusjonen .
Tekniske tilhøve, som avstand til nabobygg m.m. er av underordna betydning, og er ikkje
tillagt vesentleg vekt.

Rømmingsveg.
Rådmanne n er kjen d med tilsvarande problemstillingar for d et som gjeld rømmingsvegar
frå fred a /verna bygg.
Ei kurant løysing for huset på 177/6, kan vere å skifter ut vin d auget på sørsida av huset
med eit vindauge med laus midtstolpe. Då vil rømmingsvegen oppfylle krav som er sette
i gjeldande teknisk forskrif t, TEK17, kap. 11: 13, 3. ledd. Dette føreset ei anna
planløysing i 2. høgda enn det som var skissert i søknaden frå 2006.
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