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DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HAUGAN BF3 OG BF5 - UTNYTTING - REGPL 
201506 TILKNYTNING TIL SAK 15/2013 MED PLANID 201506, OG SAK 20/1107. 
 
 
Vedlegg: 
Nabovarsel 
Søknad om dispensasjon 
Tomtedelingsplan 
 
Andre dokumenter, ikke vedlagt: 
Reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 
 
Sammendrag: 
Utbyggerne har prosjektert en plan for utbygging de kunne fått godkjent som utbygd enten etter 
situasjonsplan for hele området etter bestemmelsene punkt 2.4.1 eller etter tomtedelingsplan som 
medfører oppdeling i selvstendige eiendomstomter etter punkt 2.4.2. Ønsket er altså å bygge ut de 
aktuelle feltene med enkeltbygg, i praksis etter 2.4.1, men med fradeling av tomter i stedet for 
seksjonering.  

Planen viser 29 tomter (seksjonert eller fradelt). Grensene kan fastsettes likt uavhengig av om det er 
fradelte grunneiendommer med eiendomsgrenser, eller egen seksjon med tilleggsdel grunn. 

Kommunedirektøren anbefaler at dispensasjon gis, slik at området kan behandles etter 
bestemmelsene som gir den utnyttelsen som utbyggerne har planlagt, men slik at det opprettes 
eiendomstomter i stedet for at eierseksjonssameier blir løsningen. 
 
Det gis dispensasjon fra bestemmelsenes pkt 2.4.2 slik at tomtene j.fr. tomtedelingsplanen og 
innenfor områdene BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 kan utnyttes med ett bygg, og en totalt BYA pr tomt på 
27 % inkludert 36 m² parkering.  Øvrige bestemmelser i pkt 2.4.2 foreslås uendret for områdene. 
 
 
SAKSUTREDNING OG BAKGRUNN: 
 
Moseteråsen AS skal i samarbeid med Leve Hytter AS bygge ut områdene BF3-7, 3-8 og 5-10 i 
gjeldende plan 201506 Haugan BF3 og BF5. Det er planlagt enkelthytter med BYA inntil 119 m² med 
tilhørende parkering ved hyttene.  
Reguleringsplanen har to valgfrie bestemmelser som det kan bygges ut etter:  
 
Nr 2.4.1: Tuntomter der det tillates enkeltbygg med maksimal BYA på 200 m², og 
biloppstillingsplasser i tillegg iht. egen tabell gitt i bestemmelsene. Dette gir 20% BYA for bygninger 
og 7% BYA for parkering innen hvert delområde. Ved beregning av BYA innen hvert delområde 
legges hele delområdets areal til grunn, inkludert areal som i praksis benyttes til interne veger, 
skiløyper, friområder osv. delområdenes totale areal er 21 731 m², som gir området en samlet tillatt 
utnytting på 27% = 5867,4  m². Utbygging etter denne bestemmelse har i andre prosjekter på 
Haugan skjedd ved seksjonering av delfelt.  



 
eller:  
Nr.2.4.2: Enkelttomter med 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en boenhet, 
maksimal BYA 20%, inntil 240 m², der parkering inngår i BYA med 36 m². Dette gir en maksimal 
utnytting per tomt på 20 % BYA inkludert parkering. Ved utregning av BYA per tomt vil det kun være 
arealet innenfor tomtegrensene som legges til grunn for beregning av BYA og ikke arealet av hele 
delområdene. Arealet som iht. tomtedelingsplanen er avsatt til veg, skiløyper, fristriper mv. 
medregnes ikke selv om formålet på disse områdene iht. planen også har formål fritidsbebyggelse.  

En utnytting med inndeling av tomter vil altså likevel gi en lavere BYA totalt for hele delområdene 
selv om tillatt BYA per tomt heves. Med bakgrunn i oversendt tomtedelingsplan vil en utnytting av 
hele området etter pkt. 2.4.2 bli 3392,4 m². Utbygging etter denne bestemmelsen har vært gjort 
med fradeling av eiendomstomter etter tomtedelingsplan. 

Det søkes på bakgrunn av dette om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, fra bestemmelsenes 
pkt 2.4.2 slik at tomtene iht. tomtedelingsplanen og innenfor områdene BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 kan 
utnyttes med ett bygg, med total BYA pr tomt på 27 % inkludert 36 m² parkering, som etter 2.4.1. 

Områdene er da i tomtedelingsplan delt i enkelttomter på litt i overkant av 600m², slik at 20% BYA 
da tilsvarer en bygning på inntil 120 m². Det blir da plass til de planlagte hyttene med 119 m² BYA. 
En av tomtene er litt større, på 722 m². 
 
Tomtedelingsplanen inneholder 28 tomter. Størrelsen er litt over 600 m². den ene på 722². 
 
Utbygging per delområde: 
Område 3-8 er 6588 m². 
Område 3-7 er 7317 m² 
Område 5-10 er 7826 m² 
= 21 731 m² totalt. Så 27% av dette inkl. park. = 5867,4 m² kan bebygges  
 
Inndelt i tomter:  
602+600+602+600+601+600+600+600+603= 5408 
603+600+601+602+722+603+606+601+603=5541 
602+602+600+601+603+601+600+600+602+602=6013 
= 16962 * 20% = 3392,4 m2 kan bebygges 
 
 
Dette vil i praksis fremstå som en bebyggelse etter pkt. 2.4.1 i bestemmelsen, men med fradelte 
eiendomstomter i stedet for seksjoner. Ved fradeling som eiendomstomter legger imidlertid 
kommunen reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.4.2 til grunn. 

 
 
 



 
 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår 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 rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres saksområde 
blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  
 
Naboer: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. § 21-3. Det har ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende plan for området er detaljreguleringsplan for Haugan BF3 og BF5. 
Mest sentrale bestemmelser er punkt 2 flg. 
 
Om veirett: Området er sikret tinglyst veirett med bestemmelser om vedlikehold mv. til alle 
fremtidige parseller fradelt 27/19 og 23/40, jf. også generalfullmakt. 



Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis.  
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Det er ikke tilsiktet at det skal gis adgang til en høyere utnyttelse dersom hele området bebygges 
samlet, og seksjonering deretter velges. 
Som vist tidligere vil en utbygging per tuntomt/område gi anledning til en høyere BYA-bebyggelse 
enn bebyggelse per tomt.  
 
Hensynene bak bestemmelsene kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt om det gis dispensasjon til 
utnytting per tomt med 27 % BYA. Dersom hele området bebygges, inkludert det som nå er satt av 
til veger og friarealer mv., kan utnyttelsesgraden også være 27 % og det blir en større utnytting enn 
om det samme gjelder per tomt. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
Fordelene ved å imøtekomme dispensasjon er at det opprettes eiendomstomter i stedet for å 
oppfordre til at områdene seksjoneres. Oppdeling av områdene i tomter på 600 m² med 20% BYA til 
bygning og 36m² i tillegg for parkering gir en bedre styring med utbyggingen enn seksjonering etter 
bestemmelsen pkt 2.4.1. Dette gir en større forutsigbarhet for alle involverte. Det er varierende 
grad av kunnskap om hva det vil si å være medeier i et eierseksjonssameie. Ellers skal det nevnes at 
seksjonerte eiendommer kan være noe udynamisk siden det må reseksjonering til ved endring av 
bygningsmassen.  
 
Ved opprettelse av eierseksjonssameie oppstår det raskt spørsmål og søknader om ytterligere 
bygging av f.eks. uthus, skiboder og lignende på restarealene i feltene, i tillegg til enkelthyttene. 
Seksjonering gir mindre forutsigbarhet og uavklarte forhold for disse restarealene i feltene. 
Utbygger ønsker derfor å fradele tomtene som eiendomstomter i stedet for å seksjonere feltene. 
Dette vil hindre utbygging utenfor tomtene som fradeles og gi mer forutsigbarhet for alle.  

Det er uten tvil lettere å forholde seg til eiendomstomter for alle parter. For framtidig 
byggesaksbehandling er det også mer utfordrende og uoversiktlig, om det må beregnes total 
utnytting for hver hele delområde ved hver enkelt byggesak. 

Det er videre på mange måter positivt at tomtene utnyttes med ett bygg i stedet for maksimalt 
antall, som er tre. Utforming og utseende på bebyggelsen vil ikke påvirkes negativt ved at det 
bygges ut etter denne bestemmelsen, etter kommunedirektørens syn. 

Ulempene ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er ellers små. De kumulative vilkårene i 
pbl. § 19-2 anses oppfylt. 

Selv i tilfeller der vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om 
dispensasjon bør gis. Presedens ved behandling av senere saker bør alltid vurderes. Det er ikke 
uproblematisk å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelser. I dette tilfellet mener 
kommunedirektøren at fordelene ved en løsning som skissert i planene fra utbygger er så positive at 
dispensasjon bør gis. Planen er ellers utbygd, og en mulig presedensvirkning er håndterbar.  
 
Øvrige bestemmelser i pkt 2.4.2 foreslås uendret for områdene, og disse skal følges ved utbyggingen 
ellers.   
 



 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan -og miljøutvalget gir dispensasjon etter § 19-2 fra at reguleringsbestemmelsene punkt 
2.4.2 i reguleringsplan 201506 Haugan BF3 og BF5 legges til grunn ved denne utbygging av 
delområder BF5-10, BF 3-7 og BF3-8. Punkt 2.4.1 benyttes, selv om det bygges ut etter en 
tomtedelingsplan og eiendomstomter fradeles. Det kan etter dette hverken fradeles flere 
eiendomstomter eller opprettes nye seksjonssameier med tilleggsdel grunn. 
 
Delområdene BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 og tomtene godkjent i tomtedelingsplanen dato sist 
endret 21.9.20, kan utnyttes med ett bygg, og en totalt BYA pr tomt på 27 % inkludert 36 
m2 parkering. Øvrige bestemmelser i pkt. 2.4.2 for delområdene skal følges.   
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør


