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Dato 22. august 2019 

Hurum kommune 

Nordre Sætrevei 1 

3475 Sætre 

 

 

Kommunens ref: 2019/345 

Arkivreferanse: 00 00 brev m 

Gnr 36 bnr 849, Østre Strandvei 43B. Dispensasjonssøknader, 

supplement til søknad av 28.11.16, mottatt i kommunen 11.02.19. 

Innledning 

Det vises til kommunens brev av 15.04.19. Her følger opplysninger og søknader kommunen ber 

om. Vi beklager at det har tatt lang tid å få besvart kommunens brev, men håper likevel saken 

tas opp til behandling til tross for at kommunens frist er oversittet. 

Søknad om dispensasjon for endret bruk av felles grøntareal. 

Innkjørsel til parsellen som søkes fradelt går over ei lita stripe som er regulert til felles 

grøntareal. Av dette søkes ca. 25 m2. omdisponert til samme formål som tilliggende kjørbart 

område, nemlig felles parkeringsplass. Det foreligger en tinglest rett datert 8.04.2015 til å legge 

avkjørselen over denne parkeringsplassen. Se dokument som følger den opprinnelige søknaden. 

Det aktuelle arealet er uansett ikke hensiktsmessig som felles grøntareal og har altså vært i bruk 

som atkomst i mange år.  

Nabovarsling 

Nabovarsel for hele saken er sendt ut nå. Se vedlagt liste. 

Ivaretakelse av «spesialområde av spesiell antikvarisk verdi. 

Området som søkes fradelt ligger i ytterkant av tunet til gamle Tofte gård og skal være tomt til 

eksisterende bolig som blei bygge ca. 1980. De gamle bygningene på gården holdes i god stand 

på eksemplarisk vis av eieren. Det er markert skille mellom bruken av parsellen som søkes 

fradelt og gården.  

Avkjørsel fra bolig på parsellen som søkes fradelt. 

Avkjørsel til boligen ligger altså på nordsida av eiendommen og ut på fylkesvei 281 via samme 

kryss som 37 andre boliger. En får altså ingen sammenblanding av trafikken til denne boligen 

og gamle Tofte gård og ingen ny avkjørsel til fv 281.  

Vedlegg: 

Situasjonsplan på reguleringsplankart. 
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© Norkart AS

Det gjøres oppmerksom på at kartgrunnlaget kun er veiledene og kan inneholde mangler. Kartgrunnlaget er ikke juridisk bindene.
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Situasjonsplan. Del av gnr 36 bnr 1,HurumØstre Strandvei 43B, Tofte 
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Fradeling av tomt til eksisterende bolig
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