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Sammendrag: 
Tilbygget på fritidsboligen manglet ferdigattest. I den forbindelse har tidligere 
hjemmelshaver Jon Paulsen fått veiledning angående hvordan han skal gå frem for å søke 
om ferdigattest, der nå ferdigattest på tilbygget er gitt. Det er oppdaget to ulovlige forhold 
på fritidseiendommen. De ulovlige forholdene gjelder et anneks og et overbygd 
inngangsparti. De ulovlige forholdene på tomten, er begått av tidligere hjemmelshaver 
Ulvik Inger Bodil. Jon Paulsen informerer om at han kjøpte konkursboet for noen år tilbake. 
Tidligere hjemmelshaver Jon Paulsen har nå solgt fritidseiendommen Gbnr.11/75.  
 
Takoverbygd inngangsparti øker bebygd areal på tomten. Fritidsbolig alene overskrider tillat 
bebygd areal etter ny reguleringsplan i 2019. Før fritidseiendommen ble overdratt ny eier, 
mottok Øyer Kommune den 03.01.2020 søknad om dispensasjon fra ansvarlig søker, Mesna 
arkitekter AS, på vegne av hjemmelshaver Jon Paulsen. Det søkes om dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan, Plan-ID 103a Hafjell Søndre (Panorama), for utnyttelsesgrad, 
bebygd areal. Jon Paulsen er innforstått med at annekset må fjernes/rives, og at det vil bli 
gitt et forhåndsvarsel om retting/riving.  
 
Kommunedisrektørens tilrår at dispensasjon ikke innvilges.  
 
 
Saksutredning: 
Tidligere hjemmelshaver av Gbnr. 11/75 Ulvik Inger Bodil søkte i 2011 om et tilbygg på 
hytten sin, tomt Gbnr. 11/75. Tillatelse til tiltak ble gitt den 10.08.2011. Av tillatelsen 
fremgår det at etter tillatelsen til tilbygget er eiendommen utnyttet, BRA 154m2 av tillat 
BRA 155m2.  
 



Den 30.01.2014 sendte Øyer kommune ut et brev til tiltakshaver av tilbygg på fritidsbolig på 
Gbnr. 11/85 Inger Bodil Ulvik. I brevet stod det følgende:  

Øyer kommune etterlyser ferdigattest på omsøkt tilbygg. Etter kontroll ser vi at det 
er ferdig og tatt i bruk. Det er også registrert et anneks/uthus som ikke er søkt på.  
Etter påbygget på hytta var det totalt tillatte arealet for tomten brukt så hele det 
ikke omsøkte annekset/uthuset overskrider dette. Øyer kommune vil ha en 
redegjørelse på dette innen 22.02.2014. 

 
 
I senere brev, datert 04.03.2014 informerer Øyer Kommune om følgende:  

Da det ser ut som at det blir omregulering i området og at det da er snakk om å 
utvide tillat bebygd areal lar vi saken bero til vi vet mer om dette går igjennom. Vi 
gjør oppmerksom på at hvis det ikke blir slik blir eneste løsning å rive. Men som sagt 
så avventer vi og vil informere dere hvordan det blir. 

 
Ny reguleringsplan for Hafjell Søndre (Panorama), ble Godkjent av kommunestyret den 
21.02.2019. I den tidligere planen var ikke bebygd areal (BYA) nevnt, det var bruksareal 
(BRA) og overbygd areal. For denne foreliggende saken gjorde ikke overgang fra BRA til BYA 
noen positiv forskjell, og det ble ikke rom for videre utbygging.  
  
Jon Paulsen kjøpte for noen år tilbake fritidseiendommen Gbnr.11/75. Ny hjemmelshaver, 
Jon Paulsen skal selge hytten, og får opplyst fra megler at tilbygget mangler ferdigattest. 
Han kontakter kommunen i oktober 2019 for veiledning angående hvordan han kan gå frem 
for å få dette i orden. Han blir i den sammenheng også informert fra kommunen om at 
anneks/Uthus ikke er byggemeldt eller omsøkt og for stort.  
 
Søknad om ferdigattest på tilbygget av hytten blir innsendt kommunen den 28.11.2019. Av 
søknaden om ferdigattest fremgår det at tiltaket ikke er bygget iht. omsøkte tegninger. Et 
pulttak over uteboden er trukket fram mot inngangen med et lite saltak over. Hele 
trammen foran inngang og utebod er dermed overdekket. Overbygd inngangsparti som er 
meldt inn ved søknad om ferdigattest er ikke i henhold til reguleringsplan fra hverken 2004 
eller reguleringsplan vedtatt i 2019.  
 

 
Bilde: inngangsparti. 



 

 
Utklipp: omsøkt tegning i 2011, overbygd tram markert i gult. 

 
 
I forbindelse med søknad om ferdigattest er det også oppdaget at det er gjort endringer på 
selve tilbygget. Det var opprinnelig gitt tillatelse til en utvendig svalgang på 5m2, som det 
ikke ble regnet bruksareal på. Det er ikke bygget en svalgang, men arealet har blitt til en del 
av soverommet. Det er av ny reguleringsplan i 2019 et maks BYA krav. Opprinnelig svalgang 
var en del av BYA, men er ikke regnet som en del av BRA. BYA på hytten vil være det 
samme, uavhengig av om dette er en del av soverommet eller en utvendig svalgang. Med 
bakgrunn i dette har administrasjonen valgt å utstede ferdigattest på tilbygget. Det er 
presisert at dette ikke inkluderer overbygd inngangsparti. 
 
Øyer Kommune mottok den 03.01.2020 søknad om dispensasjon fra ansvarlig søker, Mesna 
arkitekter AS, på vegne av hjemmelshaver Jon Paulsen. Det søkes om dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan vedr. tomteutnyttelse BYA.  
 
I forbindelse med søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedr. 
tomteutnyttelse BYA, informerer søker om at hjemmelshaver Jon Paulsen etter møte med 
kommunen den 18.12.2019 er innforstått med at annekset må rives/fjernes. Det vil bli gitt 
et forhåndsvarsel om retting/riving. 
 
 
 
Bakgrunn for søknad om dispensasjon:  
Det ble på tiltakshavers initiativ, Ulvik Inger Bodil, gjort enkelte endringer på tilbygget i 
forhold til godkjent tiltak.  
 



Ny reguleringsplan for Hafjell Søndre (Panorama) ble vedtatt 21.02.19. Jf. pkt. 2.1 er 
tomteutnyttelsen begrenset til 25% BYA der samlet bygningsmasse ikke skal overstige 204 
m². Tomteareal er oppgitt til 856 m², BYA 25% tilsier maks. bebygd flate på 214 m².  
 
Hytta inkl. tilbygget har bebygd flate på 197m². Medregnet to P-plasser på 18 m² hver, blir 
samlet bebygd flate 233 m², som gir BYA=27,2%.  
BYA 25% av tomtearealet = 214 m2 der skal 2x parkering trekkes fra (-36 m2) = 178 m2 som 
tilsvarer tillat total bygningsmasse på eiendommen.  
 
Mesna Arkitekter AS og hjemmelshaver Jon Paulsen mener det er beklagelig at tilbygget 
ikke ble oppført i hht. godkjente tegninger. De mener at de utførte endringene har liten 
betydning for totalinntrykket av bebyggelsen. De lave takene på inngangssiden øker bebygd 
flate, men skjermer en tram foran inngangen som ellers ville fyke igjen med snø og stenge 
hovedinngangen. Etter møte med kommunen aksepterer tiltakshaver at anneks/uthus rives.  
På bakgrunn av dette søker de om dispensasjon fra gjeldende regulering.  
 
 
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. 
 
Det søkes nå om dispensasjon fra utnyttelsesgraden gitt i reguleringsplanen Hafjell Søndre 
(Panorama), for et takoverbygg over inngangsparti på 8,5m2. 
 

  
Utklipp fra GLOkart og satelittbilde.  
 
Bildet viser at hytten ligger lavere enn veien som går videre forbi hytten. Høydekoter i 
kartet viser at inngangspartiet er ca. 3 meter lavere enn veien som går forbi. Mesna 
arkitekter AS fremfører at takoverbygget skjermer en tram foran inngangen som ellers ville 
fyke igjen med snø, og stenge hovedinngangen.  
 

 
Utklipp fra Plan-ID 103a Hafjell Søndre (Panorama)  
Godkjent av kommunestyret den 21.02.2019. 
 
Iht. Hafjell Søndre (Panorama), skal samlet bygningsmasse skal ikke overstige 204 m2. Det er 
BYA begrensningen på 25% av tomtens areal, som begrenser utbyggingsmulighetene på 
den aktuelle tomten. Denne tomten er en av få tomter innenfor reguleringsplanen som får 
sitt mulig bebygde areal begrenset av tomtestørrelsen. 
 
Denne eiendommen har en BYA på over 25 % av tomtens areal, selv om tilbyggene hadde 
vært utført som omsøkt i 2011. Det kreves ikke endret det som var lovlig bygd da, men det 
setter begrensninger for fremtidig bygging. Tak over inngangspartiet gjør at det blir en 
større BYA, og dermed en enda større overskridelse av BYA for eiendommen. 
 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon er at hjemmelshaver kan beholde et overbygd 
inngangsparti, som skjermer for vær og vind. Det er ikke tidligere hjemmelshaver Jon 
Paulsen som har oppført tiltaket, og han var ikke klar over at dette ikke var bygget i henhold 
til omsøkte tegninger. Det skal imidlertid ikke vektlegges i saken at tiltaket som er utført, 
ikke er utført av hjemmelshaver, dette kan skape en uheldig presedens for lignende saker. 



Fordelen med at det ikke kommer snø i inngangspartiet er en personlig fordel for den som 
eier eiendommen. 
 
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon er at hensynet bak bestemmelsen om 
utnyttelsesgrad blir vesentlig tilsidesatt. Det vil bli mer bebyggelse på eiendommen, enn 
hva som er tillatt i reguleringsplan. Dersom tiltakshaver hadde søkt kommunen om 
takoverbygget inngangsparti, ville denne blitt avslått, da det ikke er mer tilgjengelig BYA. 
Søknad om tillatelse til tiltak skal behandles etter gjeldende regelverk ved innsending av 
søknad. Dette ville ikke blitt tillatt i 2011. Sett hen til ny reguleringplan som kom i 2019, så 
ville det heller ikke blitt tillatt nå. Kommunedirektøren mener at dispensasjon fra 
utnyttelsesgrad i reguleringsplan ikke bør gis. Uavhengig av hvem som har oppført tiltaket, 
er det ikke i henhold til reguleringsbestemmelsene. Fritidsboligen er i utgangspunktet for 
stor, uten det takoverbygde inngangspartiet. En dispensasjon fra utnyttelsesgrad kan 
medføre presedens for senere saker.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra utnyttelsesgraden 
for eiendommen 11/75. 
 
Uavhengig av hvem som har oppført tiltaket, er ikke tiltaket i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Fritidsboligen er i utgangspunktet for stor, uten det 
takoverbygde inngangspartiet. Å tillate overbygget overskrider gjeldende reguleringsplan 
ytterligere, ved å sette hensynet til utnyttelsesgrad til side. Dette kan medføre presedens 
for senere saker. Ut fra en samlet vurdering har plan og miljøutvalget kommet frem til at 
ulempene ved å gi en dispensasjon vil være større enn fordelene. 
 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør


