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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Rådmannen legger til grunn at 
fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte.  
 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon i denne konkrete saken.  
 
Saksutredning: 
Nordplan AS søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
i reguleringsplan for Jaer gård N/F (planid 201308). 
 
Det søkes om fravik fra byggegrenser, bredde på hytte på 7,2 m, 2 m støttemur øst for 
bygget samt utkraging av terrasse på 2,16 m mot øst. 
 
Det har kommet inn nabomerknader fra de 2 boenhetene øst for omsøkte fritidsbolig: 

 Inger Furseth – Fremfører at både bredde på hytte og høyde og på støttemur vil 
forringe utsikten fra deres hytte. Hun er også imot at det bygges utenfor 
byggegrensene. Resten av merknaden omhandler parkering. 

 Arne A Hauger, på vegne av Elisabeth Tigerstedt og Fredrik Austbø, har merknad til 
at bygget kommer utenfor byggegrensene. Videre fremføres av bygget ikke er 
tilpasset terrenget og i strid med planen. Mener ulempene er større enn fordelene 
ved tiltaket. 

 
Overskridelse av byggegrensene er på vestsiden av tomten, mot en alpin nedfart. Bygget 
kommer ikke i konflikt med byggegrensen, men hele terrassen. Den er trukket helt ut til 
formålsgrensen.  
 



Reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.1 [6] tillater støttemur på inntil 1,5 m. Pkt. 2.1 [7] tillater 
en maksimum bygningsbredde på 6,5 m. og utkraget terrasse på inntil 2 m. med bæring på 
søyler inntil/ved siden av bebyggelsen.  
 
Parkeringsplasser 
I denne saken, inkludert nabomerknader, har det vært mye dialog angående tilpasning av 
parkeringsplasser innen planområdet. Dette har ikke vært en del av 
dispensasjonsbehandlingen direkte, men siden rådmann har påpekt at utbygger ikke har 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser knyttet til de allerede bygde hyttene, ønsket ikke 
rådmannen å foreta dispensasjonsbehandling for tomt 5 og 6 før det var gjort rede for. 
Dette er nå i prosess. Rådmannen krever at parkeringsplasser som ikke ligger på egen 
hyttetomt må tinglyses. Dette må være på plass før det blir gitt brukstillatelse på hyttene 
dette gjelder.  
 

Parkeringsløsning for tomt 6 
I bestemmelsene står det i pkt. 2.1 [2]: 
«For hver boenhet skal det tilrettelegges 
for minst 2 parkeringsplasser. (…)». Det 
står ikke at parkeringsplassene må ligge på 
den til hørende hyttetomta. Rådmannen 
legger denne tolkningen til grunn. 
 
I siste oppdaterte skisse for 
parkeringsløsning, viser ansvarlig søker 
dette løst som parkering ned under en 
støttemur på 2 m ved sokkel på hytta. P-
plass nr. 2 er tenkt på felles parkering 
under gondolen. 
 
Rådmannen finner at denne løsningen kan 
aksepteres og det ikke har vært nødvendig 
med ytterligere nabovarsling av dette, 
siden det er innenfor formålene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 rammer og mål vurdert, da det ikke 
kan sies at deres fagområder berøres. Naboene anses hørt da de har mottatt 
rekommandert brev der dispensasjonssøknaden er inntatt. 
 
I bestemmelsenes pkt. 2.1 [6] står det: «(… )Ved bruk av gråsteinsmur eller støttemur til 
skjærings og fyllhøyder skal disse ikke være høyere enn1,5 m. (…)» 
Naboene har levert negativ merknad til å gi dispensasjon for høyere støttemur. Rådmannen 
legger til grunn at tiltakshaver har vurdert en høyere støttemur som mer formålstjenlig enn 
å heve tomten. Dette mener rådmannen kan aksepteres. Det må i byggesaken avgjøres om 
det er behov for vilkår om sikring på toppen av muren, for å unngå fall over mur. En 
støttemur er ikke til sjenanse for naboene. Merknaden fra naboene tas ikke til følge. 
 
I bestemmelsenes pkt. 2.1 [7]står det: «Der terrengets fall er 1:4 eller brattere skal det 
bygges med sokkeletasje og maksimal bredde på bygning 6,5 m. I disse områdene plasseres 
terrasser ikke i front av bebyggelsen, men inntrukket innenfor bygningens fotavtrykk, eller 
utkraget inntil 2 m med søyler som bæring, eller ved siden av/inntil bebyggelsen.» 
 
 

Innsendte tegninger viser at terrassen går 
over tomtens vestre byggegrense med om lag 
14,5 m2.  Rådmannen er av den oppfatning at 
dette ikke går utover formålet med 
bestemmelsen. Videre er tilgrensende formål 
et grøntområde før det utenfor planen 
kommer en alpin nedfart. Å legge en så liten 
del av terrassen utenfor byggegrensen kan 
aksepteres, da dette er samme løsning som 
for de 9 andre hyttene tiltakshaver har ført 
opp innenfor reguleringsplanen. Hensynet 
bak bestemmelsen settes ikke til side.  
Det søkes også om dispensasjon fra 
bestemmelsen om byggets bredde. To av 
naboene har også imot satt seg at det gis 
dispensasjon fra denne bestemmelsen. Fra 
før har tiltakshaver fått godkjent 9 tilsvarende 
hytter innenfor samme reguleringsplan. Tomt 

6 er nest siste tomt i planen. Rådmannen finner ikke å skulle nekte dispensasjon fra 
bestemmelsen om bygningens bredde med bakgrunn i dette. Hensynet bak bestemmelsen 
setter ikke vesentlig til side. 
 
Til slutt søkes det om dispensasjon for å øke utkraging av terrassen med 0,16 m. dypere enn 
bestemmelsene tillater. Rådmannen legger til grunn at bestemmelsene åpner for terrasser 



på siden av hyttene. Samtlige av tiltakshavers hytter har denne løsningen, og rådmannen 
ser ikke noe grunn til å ikke skulle tillate dette for denne tomten. Rådmannen mener at det 
ikke vil få betydelige konsekvenser om terrassen trekkes noe lengre ut.  
 
Rådmannen finner ikke at hensynet til bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. 
 
KONKLUSJON 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Rådmannen legger til grunn at 
fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte.  
 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon i denne konkrete saken.  
 
Det må i byggesaken avklares om tiltaket ellers er i overenstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk som vurderes i byggesaken. Videre må det vurderes om 
det skal settes vilkår om sikring av støttemuren i byggesaken, dersom dette er påkrevd i 
lover og forskrifter. 
 
Det kan ikke gis tillatelse til tiltak før det er tinglyst rett til parkering av 1 bil knyttet til tomt 
6 på parkeringsarealet under gondolen, nord for tomt 13. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra pkt. 2.1  [6] og [7] i 
reguleringsplan for Jaer gård område N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre kan det tillates bygningsbredde 
på 7,2 m og at terrassen utkrages 2,16 m. Det kan også tillates støttemur i 2 m høyde etter 
søknad. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


