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Vedlegg: 
Søknad om tiltak, 10.4.2018 
Søknad om dispensasjon, 15.3.2018 – vedlagt søknad om tiltak 
Kompletterende opplysninger til søknad om dispensasjon, 1.6.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Mosetertoppen – FB1, FB2, FB4, FB11 og FB 15 (plan-id 201307), sist 
revidert 6.2.2015. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon slik at tomten tillates bebygd med to 
boenheter i ett bygg. Øvrige bestemmelser for tomten endres ikke. 
Det settes som vilkår at det redegjøres for at det kan etableres to p-plasser knyttet til 
tiltaket i byggesaken.  
 
Søknad om dispensasjon for å kunne bygge med sokkel avslås. 
 
 
Saksutredning: 
NRV prosjektering er ansvarlig søker, og søker på vegne av Nils Rune Vikhals og Dag Vidar 
Falch, tiltakshaverne, om dispensasjon fra planbestemmelsene som omhandler sokkel, samt 
antall boenheter på denne tomten. 
 
I dispensasjonssøknaden begrunnes søknaden med at tomten ligger til rette for sokkel, samt 
at der det er mulig å bygge to boenheter innenfor planen i andre delområder. I disse andre 
delområdene er ikke alle tomter bebygd med to enheter, så det er totalt færre boenheter 
innenfor planområdet. Det fremføres at terrenginngrepet vil bli mye større med stor fylling 
dersom det ikke gis dispensasjon for sokkeletasje. Det vises til pkt. 4.3 i bestemmelsene. 
 
Merknader til nabovarsel: 

 Roger Åmillom, 1.4.2018, er imot at det gis dispensasjon. En heving av maksimal 
høyde vil begrense utsikt og lysforhold for nærliggende hytter. Sokkeletasje vil 
medføre betydelige inngrep på tomten. Antall boenheter ønskes heller ikke økt, da 
dette strider mot intensjonen i reguleringsplanen. Tomteeier visste om tomtens 
begrensinger ved kjøp, så dersom han ønsket flere enheter og sokkel burde han 
kjøpt et annet sted. Viser for øvrig at bygget er tegnet utenfor tomtegrensen. 

 Rounge/Brunstad, 2.4.2018, Er imot at det gis dispensasjon. Mener planen er så ny 
at det ikke bør gis dispensasjon, da den er gjennomtenkt nylig. Bygget vil ruve i 



terrenget og påvirke sikt og opplevelsen av et åpent område enn med mindre 
enheter. Viser til at de hyttene i umiddelbar nærhet som er bygd med sokkel har en 
betydelig større skråning som utgangspunkt for tiltaket. Videre er de i tråd med 
reguleringsplanen. De hyttene som er bygd på plate er tilpasset omgivelsene og ved 
flere tilfeller har tomten blitt senket for å ta hensyn til omkringliggende hytter. 

 Fjell Gjeisklid, 9.4.18, Fremfører at tomten er flat og at de omkringliggende hyttene 
med sokkel er bygd etter reguleringsbestemmelsene. Bygget vil fremstå som 
ruvende, spesielt for de nærliggende hyttene. 

 
 Ansvarlig søker har svart ut alle merknadene og mener det vil bli best tilpasset 

tomten å bygge med sokkel, og viser til reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1 og 4.3. 
Viser til at det da blir universelt utformet adkomst. Hvis det ikke bygges med sokkel 
vil bygge kunne plasser på et avrettet nivå som gjør at bygget kommer høyere enn 
det som søkes om her. Dispensasjon vil gjøre at det ikke er nødvendig med fyllinger. 
Det vises også til at denne tomten har samme bestemmelser som tomt 92-96. Tomt 
92 har bygd med sokkel. Tomt 93 burde etter hans syn vært bygd med sokkel, da det 
er etablert en stor fylling. 

 
Rådmannen vil bemerke at ansvarlig søker ikke viser til den nyest vedtatte 
reguleringsplanen. De hyttene han viser til er alle omregulert fra eldre plan slik at disse 
tomtene har tillatelse via plan til å bebygges med to enheter og sokkel.  
 
Ansvarlig søker har kommet med tilleggsargumentasjon i epost 1.6.18: 
Dersom han ikke får dispensasjon og må bygge hytta på plate vil han planere tomten opp til 
kote 789,7 moh. Over 50 % av tomten ligger under 789,5 moh. Det fremføres at alt det 
øvrige må heves tilsvarende for at hytta skal kunne plasseres på ønsket kote. Det vil også bli 
utfordrende med adkomst da denne ikke vil være innenfor vegvesenets krav til standard.  
Videre fremføres betraktninger om hvordan det eller er bygd oppe på Mosetra. Det 
konkluderes med at siden adkomst til tomten ligger på det laveste punktet på tomten, så 
må det være anledning til å dispensere for å bygge sokkel. Det vises også til universell 
utforming. 
 
Angående to boenheter viser ansvarlig søker til at rådmannen ved dialog har vært positiv til 
dette, og viser til de to nærmeste tomtene, 92 og 94, som begge har to boenheter. 
 
 
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. 
 
Under vises utsnitt fra gjeldende plankart: 

 
 

Rådmannen ser at ansvarlig søker har tatt utgangspunkt i en versjon av 
reguleringsbestemmelsene som er erstattet av nye. Gjeldende reguleringsbestemmelser for 
pkt. 2.1 og 4.3 er dog ikke endret. 
 
«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, parkeringsplasser og etablert løyper/stier. (…).» 

 

«4.3 Byggesøknad skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500 (alternativt 1:200) som viser 
adkomst, ny og eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser, 
støttemurer og nabobebyggelse. Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta 
som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og 
ledningstraséer), samt plan for bevaring av eksisterende vegetasjon (skjøtselsplan). 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og 
løsmasser) unngås. (…).» 

 
Gjeldende bestemmelser for delareal BFR2: 

 

BFR2: På den enkelte tomt tillates oppført ett bygg med en bruksenhet. Maksimalt bebygd areal 

(BYA) er 120m2. Bygg kan kun oppføres i 1. etasje + eventuell hems. Maksimal mønehøyde er 
5,5 m og maksimal gesimshøyde 3,1 m. Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må 
være mer enn 100 cm over planert terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. 
På tomtene BFR2 nr.1 til 4 og 50 til 53 tillates inntil 2 boenheter i ett bygg med sokkeletasje. 

For disse gjelder maksimal mønehøyde 9,2 m og maksimal gesimshøyde 6,2 m. 
På tomt BFR2 nr.5 tillates inntil 2 boenheter i to bygg i en etasje med sokkeletasje. Maksimalt 

bebygd areal er på 2x60m2. 
På tomtene BFR2 nr. 54 til 69 tillates inntil 2 boenheter i ett bygg i en etasje med maksimalt 

bebygd areal (BYA) på inntil 120m2. 
På tomtene BFR2 nr.70 til 77 og nr.92 og 94 tillates inntil 2 boenheter i to bygg i en etasje med 

maksimalt bebygd areal (BYA) på inntil 132m2. Dvs. hver boenhet på 66m2. 
På tomtene BFR2 nr.92 og 94 tillates også inntil 2 boenheter i ett bygg i en etasje med 

sokkeletasje med maksimalt bebygd areal (BYA) på inntil 132m2. 
 
Rådmannen legger gjeldende reguleringsplan til grunn ved vurdering av 
dispensasjonssøknaden. Det fremgår av gjeldende bestemmelser at tomt nr. 92 og 94 er 
bebygd i tråd med planbestemmelsene. Det må legges til grunn at forslagsstiller hadde en 
grunn til å gjøre denne endringen ved siste planendring. Det må også antas at regulanten 
ikke så behov for å gi samme bestemmelse til tomt 95. Rådmannen ser heller ikke behov for 
at tomt 95 må bebygges med sokkel for at den skal bli optimal. Rådmannen legger også til 



grunn at tiltakshaverne var kjent med tomtens reguleringsbestemmelser og de 
begrensninger dette innebar. At de antok at en dispensasjon ville bli gitt etter å ha sett på 
hyttene som er oppført rundt, kan ikke tillegges vekt. 
 
Rådmannen ser heller ikke at universell utforming av adkomst og at adkomst ikke blir i tråd 
med Statens vegvesens anbefalte stigningsforhold, kan tillegges vekt. Resten av søknaden 
viser ikke at bygget er tenkt utført etter livsløpsstandard. Ansvarlig søker har heller ikke lagt 
frem dokumentasjon som tilsier at det er behov for dette hos tiltakshaverne. 
 
At over 50 % av tomten ligger under ønsket planert nivå indikerer at ønsket nivå er for høyt. 
Det er ingen selvfølge at byggetomten kan plasseres på tomtens høyeste nivå dersom det 
finnes bedre løsninger i terrenget. Dette er da ikke et argument for å skulle tillate sokkel på 
hytta. 
 
Rådmannen har tidligere sagt at antall boenheter er det minst utfordrende å vurdere i 
denne søknaden, og får stå fast ved dette. Rådmannen mener det kan tillates to boenheter 
på tomten, men det forutsettes at det i byggesaken vises at det kan etableres to 
biloppstillingsplasser, enten på tomten eller på BFR utenfor tomten. Rådmannen mener det 
kan tillates to boenheter på tomten fordi det på andre områder innenfor planen er regulert 
til slik bebyggelse. Boenhetene blir på 60 m2 BYA, og det kan aksepteres. Bygget blir ikke 
prangende i omgivelsene, og blir omtrent som bygget ved siden av, på tomt 94.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen antar at 
regulanten var godt kjent i terrenget ved forrige reguleringsendring i 2015. 
Reguleringsendringen medførte endring på to av nabotomtene slik at disse kunne velge å 
bygge med sokkel, videre kunne de velge om de ville bygge inntil to boenheter. Rådmannen 
finner da at bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt dersom det tillates å bygge på tomten 
med sokkel. Fordelene ved å bygge med sokkel på tomten veier ikke opp for ulempene ved 
å nekte. Rådmannen legger til grunn at hytte på plate i dette tilfellet tilpasses riktig i 
terrenget. Noe som ikke automatisk tilsier tomtens høyeste punkt, slik ansvarlig søker 
argumenterer for. Etter en samlet vurdering så vil rådmannen anbefale at det ikke gis 
dispensasjon for bygging med sokkel. 
 
Å dispensere for å tillate to boenheter setter ikke hensynet bak bestemmelsenes pkt. 4,5 
vesentlig til side. Ei heller lovens formålsparagraf. Rådmannen legger til grunn at det 
innenfor reguleringsplanen er en viss mosaikk i fordeling av boenheter, og at det trolig ville 
vært akseptabelt ved en planrevidering å forslå dette.  
 
Det er vanskelig å si at det er større fordeler enn ulemper ved å tillate to boenheter, men 
rådmannen legger til grunn at naboene har minst ulempe ved at det innvilges to boenheter, 
enn en hytte med sokkel. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon slik at tomten tillates bebygd med to 
boenheter i ett bygg. Øvrige bestemmelser for tomten endres ikke. 



Det settes som vilkår at det redegjøres for at det kan etableres to p-plasser knyttet til 
tiltaket. Søknad om dispensasjon for å kunne bygge med sokkel avslås. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til å bebygge tomt 95 med to 
boenheter. Det settes som vilkår at det kan etableres to biloppstillingsplasser i tilknytning til 
tiltaket, enten på tomten eller på BFR som tilgrenser tomten. Øvrige bestemmelser for 
tomten endres ikke. 
 
Det tillates ikke å bebygge tomt 95 med sokkel, da hensynet bak bestemmelsen settes 
vesentlig til side dersom dette tillates. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


