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DISPENSASJON BYGGEGRENSE - GBNR 13/5/5/0 - PÅBYGG HYTTE - SØRLIA 20A  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad tiltak uten ansvarsrett 
- Plan-ID: 09035 Sørlia Hyttegrend – Hafjell  
- Arealplankart 
- Alternative eksempler for tilbygg 

 
Sammendrag: 
Hjemmelshaver Marianne Kratz søkte kommunen den 06.05.2020 om tillatelse til tiltak, 
tilbygg til fritidsbolig på gbnr. 13/5/5. Eiendommen ligger i Sørlia, innenfor det regulerte 
området Sørlia Hyttegrend.  
 
I reguleringsplanen er det forhåndsgodkjente eksempler på tilbygg. Kratz ønsker å oppføre 
tilbygg, utvidet stue etter type 4 eksempel tilbygg eller større. Alternative eksempler på 
tilbygg som er vedtatt i reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell, eksempel 4, er i 
konflikt med vedtatt byggegrense på 4 meter i arealplankartet.  
 
Hjemmelshaver Kratz mottok den 17.06.2020 foreløpig svar på sin byggesøknad vedrørende 
dette. Den 28.07.2020 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra byggegrense. Kratz 
søker om dispensasjon fra byggegrense for å primært bygge ut 3,5 meter, subsidiert med 
søknad om å bygge ut 3 meter. Utbygging av fritidsbolig på 3 meter er i henhold til type 4 
eksempel tilbygg. Tilbygg på 3,5 meter overskrider byggegrensen med 1,6 meter. Tilbygg på 
3 meter overskrider byggegrensen med 1,1 meter.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon for tilbygg til stue på 3 meter, i henhold til 
eksempel 4, med en overskridelse av byggegrense på 1,1 meter innvilges.  
 
Saksutredning: 
Hjemmelshaver Marianne Kratz søkte kommunen den 06.05.2020 om tillatelse til tiltak, 
tilbygg til fritidsbolig på gbnr. 13/5/5. Eiendommen ligger i Sørlia, innenfor det regulerte 
området Sørlia Hyttegrend. Gjeldende reguleringsplan plan-ID: 09035 Sørlia Hyttegrend – 
Hafjell, godkjent av kommunestyret den 26.05.2011.  
 
 
 
 
I reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend står det følgende: 



 
«Planforslaget åpner ikke for ny frittliggende bebyggelse, men for tilbygg på deler av 
den allerede oppførte bygningsmasse.»  

 
Den eksisterende tunbebyggelse består av 3 hyttetyper – type 1, 2 og 4. (se eget 
vedlegg).  

 
Videre utvidelser og modernisering innen planområdet er ønskelig. Den interne 
plassering av bygningene innen det enkelte tun og allerede gjennomførte utvidelser 
setter klare begrensninger for videre utvidelser.  

 
For å oppnå en arealmessig best mulig fordeling er det utarbeidet en egen 
utbyggingsplan. Videre er det, ut fra estetiske hensyn hvor hovedmålet har vært å 
oppnå en enhetlig utbygging tilpasset den eksisterende bebyggelse og hustype, 
utarbeidet alternative eksempler for tilbygg. (se eget vedlegg til planen)  

 
All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar med 
ovennevnte utbyggingsplan, sist revidert september 2010 og i samsvar med 
alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.» 

 
 
I reguleringsplanen er det forhåndsgodkjente eksempler på tilbygg. Kratz ønsker å oppføre 
tilbygg, utvidet stue etter type 4 eksempel tilbygg, eller utvidet stue etter type 4 eksempel 
tilbygg pluss 0,5 meter, se bilde nedenfor.  
 
 



 
Utklipp hyttetype 4. Det søkes kun om tilbygg utvidelse av stue.  

 
 

     

 
Byggegrense er i arealplankartet inntegnet på 4 meter fra eiendomsgrense. 
Reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell avsluttes ved lilla farge. Reguleringsplan i 
nord, vist i lyseblått i utklipp fra Glokart er Hafjell Alpinanlegg nedre del. Alternative 

Utklipp Glokart, med arealplankart. Stiplet 
sort linje viser byggegrense 4 meter fra 

eiendomsgrense. 

Utklipp Glokart, skåfoto. Fritidsbolig omrisset i gul 
sirkel. 



eksempler på tilbygg som er vedtatt i reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell, 
eksempel 4, er i konflikt med vedtatt byggegrense i arealplankartet.  
 
Avstand fra takflaten og frem til byggegrense er ca. 1,5 meter. Takutstikk er ikke målsatt på 
eksisterende fritidsbolig/tegning, men er målt til å være ca. 40 cm. For å holde seg innenfor 
byggegrense, kan tilbygget på eksisterende langfasade utbygges videre med maksimalt 1,9 
meter.   
 
Hjemmelshaver Kratz mottok den 17.06.2020 foreløpig svar på sin byggesøknad vedrørende 
dette. Den 28.07.2020 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra byggegrense. Kratz 
søker om dispensasjon fra byggegrense for å primært bygge ut 3,5 meter, subsidiert med 
søknad om å bygge ut 3 meter. Utbygging av fritidsbolig på 3 meter er i henhold til type 4 
eksempel tilbygg. 
 
Kratz fremfører i sin søknad om dispensasjon:  
 

«Hytta slik den er nå, fremstår å ha forholdsvis romslige soverom og god kapasitet 
med tanke på bad. Oppholdsrommet som består av stue og kjøkken fremstår 
imidlertid som noe underdimensjonert i forhold til resten. En utvidelse av stuen vil 
skape større balanse og gjør hytta mye mer hensiktsmessig og attraktiv både i 
forhold til utleie og egen bruk. I tillegg til å bruke hytta selv har den også vært i 
utleie frem til nå. Jeg har nå sagt opp utleieavtalen med Hafjell booking med 
bakgrunn i usikkerheten knyttet til om/når jeg kan bygge ut, men har planer om å 
fortsette utleien senere og håper at utvidelsen gjør at hytta blir attraktiv for familier. 
Alderen på hytte (1992) gjør at det er behov for noe mer omfattende vedlikehold for 
å bevare verdien og holde tritt med utviklingen. Dette er tenkt lagt inn i den 
planlagte utbyggingen. 

 
Det området som det ønskes å bygge ut mot er ubebygd og i liten grad i bruk i dag. 
En utbygging av min hytte vil sånn sett i liten grad skape ulemper for noen som 
bruker området. Jeg har oppfattet at det er ønskelig også fra kommunens side at 
hyttene holdes ved like og utvikles slik at området oppfattes som attraktiv.  
 
Uten dispensasjon er maksimal forlengelse av langfasaden 1,9 meter. Slik jeg 
oppfatter det vil ikke det muliggjøre en hensiktsmessig løsning i stuen og vil ikke 
være aktuelt som et alternativ.  
 
Det er min oppfatning at dersom det ikke gis dispensasjon vil det målet om en 
hensiktsmessig utvikling av min eiendom ikke kunne oppfylles og at dette klart 
overskygger de eventuelle negative konsekvenser som dispensasjonen ville 
innebære.» 

 
Tidligere dispensasjon i samme felt.  
Planutvalget innvilget dispensasjon til tilbygg større enn de forhåndsgodkjente løsningene i 
det samme regulerte området, Sørlia Hyttegrend den 13.02.2018, sak 12/18.  

 
 



«Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
reguleringsplan for Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det 
innvilges dispensasjon slik at konkret søknad mottatt 5.1.2018 (arkivsak 18751-1), 
om tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/8, kan aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak 
ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene.  
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke.  
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi 
dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Det som skiller dispensasjonen sak 12/18 fra denne søknaden om dispensasjon, er at denne 
søknaden også er en søknad om dispensasjon fra byggegrense.  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale 
og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra 
planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Vurdering:  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  



tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres. 
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende byggegrense, er å skape avstand mellom 
bebyggelse og tilhørende planer, bebyggelse og lokale adkomstveger. Tilbygget på 3 meter 
vil komme nærmere tilhørende plan i så liten grad, at hensynet bak bestemmelsen ikke kan 
sies å bli vesentlig tilsidesatt.  
 
Bakgrunnen for at det er utarbeidet alternative eksempler for tilbygg, er at det ut fra 
estetiske hensyn har vært et mål om å oppnå en helhetlig utbygging. Alle hjemmelshavere 
av fritidseiendommene i det regulerte området har de samme bestemmelsene å forholde 
seg til vedrørende tilbygg til eksisterende fritidsboliger. Ved å ikke tillate bygging forbi 
byggegrensen, bryter dette med bestemmelsen alternative tilbygg. Ved å tillate utvidelse på 
tilbygget på mer enn hva de forhåndsgodkjente løsninger tilsier, vil hensynet bak 
bestemmelsen vedrørende helhetlig utbygging bli vesentlig tilsidesatt.  
 
I reguleringsplanen står det «Videre utvidelser og modernisering innen planområdet er 
ønskelig.» En utvidelse av oppholdsrom innebærer en utvidelse og modernisering av 
fritidsboligen.  
 
Fordelene må være klart større enn ulempene. 
Ett mindre tilbygg som ikke bryter med byggegrensen, vil bryte med bestemmelsene 
vedrørende forhåndsgodkjente løsninger for tilbygg. Et tilbygg etter forhåndsgodkjente 
løsninger vil bryte med bestemmelsen vedrørende byggegrense.  
 
Tilbygget til fritidsboligen bygges mot det som er regulert som friområdet i naboplan Hafjell 
Alpinanlegg nedre del. Det er god avstand mellom friområde og eksisterende fritidsbolig, 
ca. 14 meter. Tilbygget til fritidsboligen er ikke å anse som en ulempe for nærliggende 
planer, eller eksisterende veg. Å tillate et tilbygg på 3 meter, er i henhold til preaksepterte 
løsninger for tilbygg. Det er i reguleringsbestemmelsene presisert at det er ønskelig med 
videre utvidelse og modernisering inne planområdet. Fordelene er klart større enn 
ulempene.  
 
Å tillate en utvidelse på 3,5 meter, er i konflikt med forhåndsgodkjente løsninger for tilbygg, 
og byggegrensen. Med hensyn på det regulerte området i nord, Hafjell Alpinanlegg nedre 
del, er det lite trolig at det vil bli noen bebyggelse nære den omsøkte fritidsbolig. Et tilbygg 
på 3,5 meter, vil derfor i liten grad påvirke eller ha negativ innvirkning på naboplan. Men, 
da det er vedtatt en byggegrense i denne planen, må denne i størst mulig grad overholdes.  
Fordelen med en større utvidelse enn hva som er tillatt i de forhåndsgodkjente løsningene, 
er å anse som en privat fordel som ikke kan tillegges vekt i saken.  
 
Presedens 
Ved å tillate et tilbygg på 3 meter etter forhåndsgodkjente løsninger, vil hensynet bak 
bestemmelsen ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene er å anse som større enn 
ulempene. Naboplan og avstand til eksisterende bebyggelse er vurdert opp mot det 
omsøkte tiltaket, tiltaket kommer ikke nærmere lokal adkomstveg. Det kommer heller ikke i 



konflikt med parkering i området. Med bakgrunn i dette, mener kommunen at det ikke fare 
for at dette saken skal skape uheldig presedens.  
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra eksempler på 
tilbygg for tilbygg på 3,5 meter.  
 
Å tillate en utvidelse på 3,5 meter, er i konflikt med forhåndsgodkjente løsninger for tilbygg, 
og byggegrensen. Med hensyn på det regulerte området i nord, Hafjell Alpinanlegg nedre 
del, er det lite trolig at det vil bli noen bebyggelse nære den omsøkte fritidsbolig. Et tilbygg 
på 3,5 meter, vil derfor i liten grad påvirke eller ha negativ innvirkning på naboplan. Men, 
da det er vedtatt en byggegrense i denne planen, må denne i størst mulig grad overholdes.   
Ved å tillate utvidelse på tilbygget på mer enn hva de forhåndsgodkjente løsninger tilsier, vil 
hensynet bak bestemmelsen vedrørende utbygging bli tilsidesatt.  
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra byggegrensen i 
arealplankartet, for tilbygg på 3 meter i henhold til eksempler på tilbygg vedtatt i 
reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell, eksempel 4. Dette innebærer en 
overskridelse av byggegrense på 1,1 meter. 
 
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende byggegrense, er å skape avstand mellom 
bebyggelse og tilhørende planer, bebyggelse og lokale adkomstveger. Tilbygget på 3 meter 
vil komme nærmere tilhørende plan i så liten grad, at hensynet bak bestemmelsen ikke kan 
sies å bli vesentlig tilsidesatt. Tilbygget til fritidsboligen er ikke å anse som en ulempe for 
nærliggende planer, eller eksisterende veg. Å tillate et tilbygg på 3 meter, er i henhold til 
preaksepterte løsninger for tilbygg. Det er i reguleringsbestemmelsene presisert at det er 
ønskelig med videre utvidelse og modernisering inne planområdet. Fordelene er klart større 
enn ulempene.  
 
 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør


