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 REG.PLAN 201506 HAUGAN BF3 OG BF5: 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN  

 

1. Bakgrunn  

Moseteråsen AS i samarbeid med Leve Hytter AS skal bygge ut områdene BF3-7, 3-8 og 5-10 i 

gjeldende plan 201506 Haugan BF3 og BF5. Reguleringsplanen har to valgfrie bestemmelser som det 

kan bygges ut etter: 

 

Nr 2.4.1: Tuntomter der det tillates enkeltbygg med maksimal BYA på 200 m2, og biloppstillingsplasser i 

tillegg iht egen tabell gitt i bestemmelsene. Dette gir 20% BYA for bygninger og 7% BYA for parkering 

innen hvert delfelt. Utbygging etter denne bestemmelse har i andre prosjekter på Haugan skjedd ved 

seksjonering av delfelt. 

 

eller: 

 

Nr.2.4.2: Enkelttomter med 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en boenhet, 

maksimal BYA 20%, inntil 240 m2, der parkering inngår i BYA med 36 m2. Utbygging etter denne 

bestemmelsen har vært gjort med fradeling av eiendomstomter etter tomtedelingsplan. 

 

2. Tiltaket og begrunnelsen for søknaden 

Det er planlagt enkelthytter med BYA inntil 119 m2 med tilhørende parkering ved hyttene. 

Ved tidligere seksjonering i andre felt har det forekommet diskusjoner og søknader om ytterligere 

bygging av f.eks. uthus, skiboder og lignende på restarealene i feltene, i tillegg til enkelthyttene. 

Utbyggere mener også å ha oppfattet at kommunen har ansett at praksisen med seksjonering gir lite 

forutsigbarhet og uavklarte forhold mht. restarealene i feltene. Utbygger ønsker derfor å fradele 

tomtene som eiendomstomter i stedet for å seksjonere feltene. Dette vil hindre utbygging utenfor 

tomtene som fradeles og gi forutsigbarhet for alle. Områdene er da i tomtedelingsplan delt i 

enkelttomter på 600m2, slik at 20% BYA da tilsvarer en bygning på inntil 120 m2. Det blir da plass til 

de planlagte hyttene med 119 m2 BYA.  

Dette vil i praksis fremstå som en bebyggelse etter pkt. 2.4.1 i bestemmelsen, men med fradelte 

eiendomstomter i stedet for seksjoner. Ved fradeling som eiendomstomter legger imidlertid kommunen 

reguleringsbestemmelsen pkt. 2.4.2 til grunn. I denne bestemmelsen skal parkeringsareal på 36 m2 

regnes inn, dvs at dette må trekkes fra den totale BYA, eventuelt måtte tomtene vært større enn 600 

m2. 
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3. Dispensasjonen 

Det ønskes altså å bygge ut de aktuelle feltene med enkeltbygg, i praksis etter 2.4.1, men med 

fradeling av tomter i stedet for seksjonering. Det søkes på bakgrunn av dette om dispensasjon etter 

plan- og bygningslovens §19, fra bestemmelsenes pkt 2.4.2 slik at tomtene iht tomtedelingsplanen og 

innenfor områdene BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 kan utnyttes med ett bygg, med total BYA pr tomt på 27 % 

inkludert 36 m2 parkering, etter tabellen i reguleringsbestemmelsenes pkt 2.1. 

 

4. Om plan- og bygningslovens § 19 – krav ved dispensasjon 

Kort oppsummert innebærer pbl §19 følgende: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 

bestemmelsen, eller i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved dispensasjon 

må etter en samlet vurdering være større enn ulempene. 

 

5. Fordeler og ulemper ved å innvilge dispensasjon 

Oppdeling av områdene i tomter på 600 m2 med 20% BYA til bygning og 36m2 i tillegg for parkering gir 

en bedre styring med utbyggingen enn seksjonering etter bestemmelsen pkt 2.4.1. Dette gir en større 

forutsigbarhet for alle i feltene, trolig også for kommunen. 

 

Vi kan ikke se spesielle ulemper ved å gi dispensasjon.  

 

Bestemmelser og intensjoner i gjeldende arealplaner blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

I praksis vil utbygging være etter reguleringsbestemmelsens pkt 2.4.1, med unntak av at tomtene 

fradeles som eiendomstomter i stedet for seksjonering. Det gir ingen visuelle konsekvenser 

sammenliknet med at området ble seksjonert etter 2.4.1. 

 

Det er altså, etter vår vurdering, kun positive effekter av tiltaket, og kravene i pbl §19 for å gi 

dispensasjon anses derfor oppfylt. 

 

6. Oppsummert 

På vegne av Moseteråsen AS, og i samsvar med plan- og bygningslovens § 19, søkes om dispensasjon 

som beskrevet over. 

 

Berørte grunneiere er varslet parallelt med innsending av denne søknad. 

Vi kan ikke se at regionale eller statlige myndigheters saksområder blir berørt. 

 

Vi håper søknaden er tilfredsstillende for kommunens videre behandling, men ber om å bli kontaktet 

dersom det er behov for mer opplysninger eller dokumentasjon. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tor Christensen 

Structor Lillehammer AS 

 

 

Kopi: Moseteråsen AS v Fred A. Gade, Leve Hytter AS v Arve Noreng. 


