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DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GBNR 155/001/861 - OPPDELING AV ET 
FRITIDSFESTE TIL 2 FRITIDSFESTER 
 
 
Vedlegg: 
Søknad med nabovarsel, datert 11.5.2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om å få dele et fritidsfeste (155/1/861) i to like store fester. Omsøkte areal 
ligger innenfor reguleringsplan for Steintjønnlia- Ilsetra (plan-id 201107). Delingen tillates 
da verken hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller 
reguleringsplanens bestemmelse som det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Statskog 
har som grunneier i nabovarsel satt som forutsetning at det opprettes to nye 
festekontrakter med Statskog.  Videre har Fylkesmannen i Oppland i høringsuttalelsen til 
offentlig ettersyn av planen påpekt at arealet burde vært bedre utnyttet.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I brev av 11.5.2016 søkes det om deling av et fritidsfeste innenfor reguleringsplanen for 
Steintjønnlia – Ilsetra, plan-ID 201107. 
 
Omsøkte feste (861) ligger i Fr1, som er et utbyggingsareal på 7 daa. Fr1 er inndelt i 6 
fester, hvorav omsøkte feste er på om lag 2 daa, mens de andre 5 festene er på 1 daa. 
Maksimal utnyttingsgrad er angitt til 25% BYA, men maks 240 m

2
 BRA. Det er tillatt kun en 

bygning pr feste. 
 
Vurdering i forhold til resten av reguleringsplanen 
Byggeområdet FR1 består av 6 fester. De 5 øvrige festene i Fr1 er på om lag 1 daa. Det vil 
derfor ikke ødelegge områdets preg om det tillates deling som omsøkt. Feste nr 861 ligger i 
ytterkant av byggeområdet. Det vil også være en bedre utnyttelse av planområdet, da 
festene nå blir omtrent like store. Omsøkt deling ansees ikke påvirke trafikkmengden i 
området nevneverdig. Det er ikke nødvendig å krysse annen festegrunn for å komme til 
kjøreveg. Internvegen eies og av Statskog. 
 
De øvrige byggeområdene for fritidsformål er i reguleringsplanen avsatt til leilighetsbygg 
eller er eksisterende bebyggelse. Innenfor planen vil således ikke en deling som omsøkt 
fremkalle noe presedens internt i planen.  
 



Etter rådmannens syn vil ikke omsøkte fradeling skape presedens for reguleringsplaner i 
nærheten. Omsøkte areal ligger i et lite området avsatt til fritidsboliger, som kan ikke 
sammenlignes med omkringliggende store reguleringsplaner med stor hyttetetthet.  
 
Vurdering av dispensasjonsgrunnlaget i pbl § 19-2 
Deling av enkelttomter skal behandles etter pbl § 20-1 pkt. m. Deling kan ikke 
gjennomføres uten dispensasjon fra reguleringsplanen for området, jf. pbl § 19-2. 
 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynet 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 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 direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjonsvedtaket krever grunngitt søknad. Som hovedregel skal naboer varsles før 
vedtak treffes, jf. § 21-3, 1. ledd.  
 
I dette konkrete tilfellet er alle naboer varslet og det er kun kommet inn nabomerknad fra 
Statskog. «Statskog kan akseptere deling av tomtearealet under forutsetning av at det 
opprettes to nye festekontrakter. Her vil vi gjøre en ny beregning av festeavgift ut fra større 
utnyttelse av festearealet.».   
 
Dispensasjonssøknaden er ikke sendt på høring til statlige og regionale myndigheter.  
Statlige og regionale myndigheter har tidligere gitt uttalelse til reguleringsplanen. 
Fylkesmannen skrev i høringsbrev av 9.9.2013: «Område Fr1 på 7 daa / 6 tomter kunne nok 
vært utnyttet bedre, og Fylkesmannen stiller spørsmålstegn ved om det er nødvendig å 
tillate enkeltbygg på 240 m2 når det ikke lenger skal drives næring på disse arealene. 
Landskapsvirkningen vil også kunne dempes dersom man valgte å tillate flere, mindre bygg 
men opprettholde utnyttelsesgraden. (…) ». Oppland fylkeskommune omtalt kun Fr1 
generelt i sin uttalelse til planen.  
 
Rådmannen er derfor av den oppfatning at dispensasjonssøknaden ikke trengs å sendes på 
høring, og at den må ansees som innenfor de forhold som kommunen kan vurdere uten 
høringsrunde. 
 
Vurdering: 
Omsøkte fradeling vil medføre en fortetting av planens hyttefelt. Det er ønskelig mht 
høyere utnyttingsgrad når arealet allerede er avsatt til byggeområde. Dette er også i tråd 
med Fylkesmannens uttalelse til planforslaget i 2013. 
 
Det er et mål å få flere nye fritidsboliger i kommunen, og da er det ønskelig at dette gjøres 
så arealeffektivt som mulig der det ligger til rette for det. Videre er det ikke kommet inn 
negative nabomerknader.  
 



Konklusjon: 
I denne konkrete saken ligger det til rette for å anbefale dispensasjon da verken formålet 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre vil utbyggingsarealet utnyttes mer effektivt. Det ligger til rette med 
hensyn til veg, vann og avløp. Det foreligger ingen negative merknader fra naboer, og 
Fylkesmannen påpekte ved utarbeidelse av planen at det burde være bedre utnytting av 
arealet. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-2 bokstav m)  dispenserer 
planutvalget fra reguleringsplanens plankart og tillater at omsøkte deling av 155/1/861 
innvilges. To nye festetomter for fritidsbebyggelse tillates opprettet som vist i vedlegg til 
søknaden. Det forutsettes at det inngås nye festekontrakter med Statskog for begge 
festetomtene. 
 
 
Eli Eriksrud Anita Lerfald Vedum 
Konstituert rådmann 


