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DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - GRUNNMURSHØYDE - GBNR 155/200 
- FRITIDSBOLIG - KRINGELÅSVEGEN 81  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Situasjonskart 
- Tegninger 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan ID: 102B for Hafjelltoppen Hyttegrend 
- Rammesøknad 

 

Sammendrag: 

LOGG arkitekter søker på vegne av tiltakshaver Øystein F. Von Krogh dispensasjon fra punkt 
3.5 i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend. Punkt 3.5 omhandler byggeområder 
markert som hyttetomt (H) i plankartet. Der er det tatt inn bestemmelse om at på skrånede 
tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en grunnmurshøyde på 
1,50 m på frontveggen. Det søkes her dispensasjon fra dette for å kunne ha synlig 
grunnmurshøyde på 1,5 meter på flere fasader. 

Det er i sak 18/2648 innvilget dispensasjon fra samme punkt og vil være førende. Dette 
vedtaket ble påklaget, men fikk ikke medhold hos fylkesmannen. 

Kommunedirektøren (KD) forslag til vedtak er å innvilge dispensasjonen.  

 

Saksutredning: 

LOGG arkitekter søker på vegne av tiltakshaver Øystein F. Von Krogh dispensasjon fra punkt 
3.5 i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend. Punkt 3.5 omhandler byggeområder 
markert som hyttetomt (H) i plankartet. Der er det tatt inn bestemmelse om at på skrånede 
tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en grunnmurshøyde på 
1,50 m på frontveggen. Det søkes her dispensasjon fra dette for å kunne ha synlig 
grunnmurshøyde på 1,5 meter på flere fasader. 

Det er i sak 18/2648 innvilget dispensasjon fra samme punkt og vil være førende. Dette 
vedtaket ble påklaget, men fikk ikke medhold hos fylkesmannen. 

Det søkes om å få føre opp en fritidsbolig med garasje på eiendommen, det søkes også om 
å få rive eksisterende fritidsbolig.  

  



- Det er valgt å fordele omfanget av synlig grunnmur på 1,5 meter på deler av sør-
fasaden og deler av øst fasaden fremfor å ha synlig grunnmur på 1,5 meter på 
helefrontveggen mot sør. Minimering av synlig grunnmur gir en bedre fjernvirkning 
og gir prosjektet en skala som tilpasses eksisterende terreng og innlemmer seg 
omkringliggende hyttebebyggelse på best mulig måte.  

- Reguleringsbestemmelsene tillater en maks gesims- og mønehøyde (målt fra ferdig 
grunnmur) på hhv. 3,5 m og 6,0 m. Omsøkt tiltak har gesims- og mønehøyde på hhv. 
3,475 m og 5,502 m og ligger derved under maks tillate høyder.  

- Omsøkt erstatningshytte krever ikke betydelig landskapsmessig bearbeiding. 
Skjæringer og fyllinger er gjennomtenkt slik at man unngår omfattende 
terrenginngrep. Tiltaket er søkt tilpasset de eksisterende omgivelser / terrenget 
størst mulig grad der arkitektur og materialbruken er nøye vurdert for at tiltaket skal 
gli godt inn i terrenget.  Det vurderes at fordeling av grunnmur mellom sør og øst vil 
medføre betydelig mindre terrenginngrep enn å ha grunnmur på 1,5 m på hele 
frontveggen.  

 

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. Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i 
regionale og statlige organer, da deres fagområder ansees berørt. I dette konkrete tilfelle er 
både Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune hørt. 

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 kommunedirektøren legge 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). 

 

Naboer: 

Alle naboer er varslet og det er ikke kommet inn merknader i saken. 

 

Plangrunnlaget: 

Plan-ID: 102B Hafjelltoppen Hyttegrend 

«3.5  På den enkelte hyttetomt (H) kan det maksimalt oppføres 3 bygninger: hytte, 
anneks og uthus/garasje. Samlet tillatt bebygd areal (BYA) for hytte og uthus 
skal ikke overstige 190 m2. Maksimalt tillatt BYA på frittliggende anneks skal 



ikke overstige 30 m2. Maksimalt tillatt BYA på frittliggende uthus / garasje skal 
ikke overstige 40 m2. Arealer til parkering og arealer under terrenget medregnes 
ikke i BYA.  

I tilknytting til den enkelte hytte (hovedbygning på eiendommen) tillates oppført 
terrasse på maksimalt 30 m2. Ingen del av grunnmur, eller pilarer for terrasse, 
må være mer en 75 cm over planert terreng. På skrånede tomter hvor terrenget 
ligger til rette for innredning av kjeller tillates en grunnmurshøyde på 1,50 m på 
frontveggen, samt at det kan sjaktes ut over en bredde på 4 m for montering av 
rømningsport og garasjeport. Hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 
m og maksimalt en gesimshøyde på 3,50 m over ferdig grunnmur.» 

 

Vurdering: 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

Omsøkt fritidsbolig søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å kunne 
fordele omfanget av synlig grunnmurshøyde på 1,5 meter på deler av sør og øst fasade. 
Dette fremfor å ha grunnmur med høyde på 1,5 meter på hele frontveggen mot sør.  

Tiltaket er ellers i henhold til arealer og høyder. Endringer fra innsendte tegninger er at 
pergola taket mellom fritidsboligen og garasjen er fjernet.  

Hensynet med bestemmelsen kan tenkes at skulle begrense høyder og volum på 
bygningene, spesielt i terreng som var bratt der det er en fordel å bygge med sokkel. 
Begrenser man grunnmurshøyden til 1,5 meter vil ikke bygningene virke like dominerende i 
front der man ellers ville hatt synlig to fulle etasjer. Hvorfor dette begrenses til bare å gjelde 
frontfasaden finner KD ikke noen god forklaring på. Da det er naturlig at deler av 
sidefasadene også naturlig vil få en høyere grunnmurshøyde.  

I dette konkrete tilfellet er det østfasaden som blir gjeldende. I henhold til innsendte 
tegninger (fig. 2 og fig. 3) tydeliggjøres det at det gjelder både midtskipet og gavlveggen i 
øst. Her kan man trekke frem behovet for å ha synlig grunnmur på begge disse sidene, eller 
om terrenget tilsier at dette vil være naturlig. Tegningene i fig. 2 vises eksisterende terreng i 
front og i øst. Det fremkommer at det er fallende terreng mot sør og det vil være vanskelig 
å ikke få synlig grunnmurshøyde her. 

Av pbl. § 29-4 fjerde ledd fremgår det at det kan gis forskrift om blant annet 
«beregningsmåten for høyde og avstand». Dette er gjort i TEK 17 § 6-2. Det følger av 
bestemmelsen i § 6-2 fjerde ledd at kommunen kan fastsette alternative beregningsmåter 
som vist til i fjerde ledd. I den aktuelle reguleringsplanen er det fastsatt beregningsmåte og 
hovedregelen i § 6-2 første og andre ledd skal i dette tilfellet ikke brukes.  

KD anser ikke hensynet bak bestemmelsen som tilsidesatt. 

 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 

Det er klart fordeler ved å innvilge en dispensasjon her. Ser vi først på ulempene vil 
uttrykket på bygningens østfasade virke mere dominerende, enn om grunnmurshøyden 



hadde vært i henhold til bestemmelsene. Både høyden på midtskipet og gavlveggen vil ruve 
høyere.  

Faren for presedens vil alltid være en ulempe ved å innvilge en dispensasjon. Eiendommen 
ligger i et ferdig utbygd hytteområdet. Presedens faren vil oppstå i slike tilfelle som disse. 
Der eksisterende fritidsbolig skal rives for å få ført opp ny. KD anser ikke presedensfaren 
foroverhengende og vektlegger denne bare i liten grad. 

Ser man på fordelene vil omsøkt tiltak kreve mindre terrenginngrep enn om hytta for 
eksempel skulle bygges på plate, dette ville sannsynligvis skapt større fyllinger. Tiltaket ville 
fort virket like høyt på grunn av fyllingsfoten.  

Det står i bestemmelsens punkt 2.1:  

«Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som 
mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få 
ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger og parkeringsplasser og etablert 
løyper/stier. Planutvalget kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep som vurderes 
som uheldige.» 

Tiltakshaver har her fått laget en hytte som er mere tilpasset terrenget enn hva vi ofte ser 
med ferdighytter. Der terrenget blir tilpasset hytte og vi får større terrenginngrep. 

KD mener i dette konkrete tilfellet at fordelene er klart større enn ulempene. 

 

 
fig. 1 – Situasjonskart over omsøkt tiltak.  



 
fig. 2 – Tegning over de fasadene grunnmurshøyden overskrides 

 
fig. 3 – Tegninger over de fasadene som overskrider grunnmurshøyden 

 



 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
dispensasjon fra punkt 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend som 
omhandler tillatt grunnmurshøyde. Slik at omsøkte tegninger kan legges til grunn ved 
behandling av byggesøknaden. 

Vedtaket begrunnes med:  

- Etter en samlet vurdering bli ikke hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt og at 
fordelen er klart større enn ulempene. 
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