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DISPENSASJON FRA DEL AV HAUGEN GBNR 025/015 - FRITIDSBOLIG - HORNSJØVEGEN 509  
 
Vedlegg: 

 Rammesøknad tilbygg, 9.5.2017 
o Søknad om dispensasjon med nabovarsel,7.4.2017 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tilbygg, 7.5.2015 
Brev fra kommunen om behov for evt. dispensasjon, 2.7.2015 
 
Sammendrag: 
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i «Del av Haugen», vedtatt 
19.12.1991, for å kunne få bygge et tilbygg på en fritidsbolig. På grunn av tomtens 
beskaffenhet ønskes det å bygge med underetasje på tomt 26/15. Det er allerede oppført 
en hytte på ett plan på tomten. Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for å tillate hytter 
med underetasje. Da terrengforholdene ligger til rette for å integrere tilbygget bedre i 
terrenget med underetasje foreslås at dispensasjons innvilges. 
 
Saksutredning: 
I brev av 7.4.2017 (vedlegg B1 i rammesøknaden) søker RIBA Rådgivende ingeniører AS om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Del av Haugen. Del av Haugen grenser inntil 
reguleringsplan for Lisetra. 
 
Grunneier ønsker å bygge et tilbygg med underetasje på sin tomt 25/15. 
Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for hytter med underetasje.  
 
Tomten heller såpass at hytten vil bli bedre tilpasset terrenget med sokkel.  
 
Det er ikke gjennomført høring ut til regionale myndigheter da rådmannen ikke anser deres 
myndighetsområde som berørt. 
 
Ingen naboer har gitt negativ merknad til nabovarsel.   
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 
nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 



om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
 
Vurdering: 
Søknad om dispensasjon er grunngitt, og naboer varslet. Øyer kommune har ikke funnet det 
nødvendig å sende søknaden på høring til regionale og statlige myndigheter. 
 
Omsøkte tiltak er i strid med reguleringsbestemmelsene, og kan ikke tillates dersom det 
ikke dispenseres fra disse.  
I reguleringsbestemmelsene for Del av Haugen  står det: 
§ 5 «Fritidsboligenes plassering skal tilpasses terrenget mest mulig, med hovedmøneretning 
parallelt med kotene på kartet. Fritidsboligene skal oppføres som frittstående bygg 
eventuelt med anneks og uthus. Samlet bebygd grunnflate, inklusive anneks og uthus må 
ikke overstige 150 m2.» 
 
§ 6 «Fritidsboligene skal oppføres i 1 etasje, med saltak (…)». 
 
For å kunne tillate underetasje må det dispenseres fra § 6. 
 
Reguleringsbestemmelsene innehar ikke bestemmelser om høyder. Omsøkte tiltak vil ligge 
lavere i terrenget enn eksisterernde hytte. Totalt vil eksisterende hytte og tilbygg ikke 
overstige maksimal grunnflate (BYA) på 150 m2. 
 
Under vises omsøkte tomt ytterst mot dalen. Der tilbygget er tenkt plassert ligger kotene 
mellom 768-770, og er godt tilpasset et tilbygg med sokkel.  
 
 

 
 
Det vil bli mindre terrenginngrep ved å tillate omsøkte dispensasjon. Ingen naboer har uttalt 
seg negativt til tiltaket.  
 



Bestemmelsen det dispenseres fra blir naturlig nok tilsidesatt for denne tomten, men det 
totale inntrykket bestemmelsen er satt til å regulere blir ikke nevneverdig berørt.  
 
§ 5 sier noe om å tilpasse byggene til terrenget: «Fritidsboligenes plassering skal tilpasses 
terrenget mest mulig, med hovedmøneretning parallelt med kotene på kartet.» Denne 
bestemmelsen underbygger at det bør tillates tilbygg som tilpasser seg terrenget fremfor 
store terrenginngrep. Det er avklart med nabo, Lisetra velforening, at tilbygget kan 
plasseres helt inn til nabogrense. 
 
Lovens formålsbestemmelse blir heller ikke vesentlig tilsidesatt ved å tillate omsøkte 
dispensasjon. Helhetsinntrykket av tomten vil bli bedre da tiltaket gjør at det blir mindre 
skjæring/fylling og terrenget utnyttes naturlig.  
 
Fordelene ved å innvilge omsøkte dispensasjon er klart større enn å nekte den 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse § 6 i reguleringsplan 
for Del av Haugen.  
 
Det tillates å bygge underetasje på tilbygg på tomt 25/15.  
 
Denne dispensasjonen åpner for at søknad av 9.5.2017 kan behandles på tross av at 
bestemmelsene ikke åpner for å bygge med sokkel. Dispensasjonen er ingen automatisk 
godkjennelse av byggesøknad.  
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


