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Vedlegg: 
Revidert søknad om tiltak og dispensasjon for tiltaket, 27.4.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tiltak og dispensasjon, 10.2.2017 
 
Sammendrag: 
 
 
Saksutredning: 
RAM arkitekter søker på vegne av grunneier om å få bygge et anneks med garasje som 
underetasje på gnr/bnr 12/120. Videre søker de om å få endret avkjøring. Det er allerede 
oppført en hytte og en bod på tomten. 
 

 
 
I dispensasjonssøknaden vises det til at tomtens beskaffenhet legger til rette for at 
annekset best tilpasses tomten med en sokkel. I reguleringsbestemmelsene er det åpnet for 
at hytter kan bygges med sokkel, men det angis ikke bestemmelser for sokkel på anneks. 
Det søkes derfor dispensasjon for å bygge annekset med sokkel.  
 
I sokkelen ønsker de å ha garasje, da adkomst på tomten er bratt og på vinterstid vanskelig 
å forsere. Reguleringsbestemmelsene tillater tre bygg pr tomt. Det angis da hytte, anneks 
og uthus/garasje. Det søkes om dispensasjon slik at fire funksjoner (Hytte, uthus, anneks og 
garasje) kan bygges i tre bygninger. 
 



Berørte naboer er varslet, og det er ikke kommet inn nabomerknader til siste forslag til 
utforming av tiltaket. I siste utkast av søknad er annekset anlagt langs høydekotene. Dette 
bedrer utsikt for nabo som innga merknad til den første søknaden, der annekset var anlagt 
på tvers av kotehøydene. 
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 
nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
Vurdering: 
Dispensasjonen omhandler kommunens tolkning av reguleringsbestemmelser, samt 
dispensasjonssøknad for å kunne bygge sokkel under anneks. Rådmannen anser ikke dette 
som ansvarsområde for regionale og statlige myndigheter. Regionale og sentrale 
myndigheter er av den grunn ikke hørt i denne konkrete saken. Vedtak i saken sendes som 
kopi til myndighetene. De har klagerett på vedtaket. 
  
Tomten er på 1290 m2. Utnyttelse (15%) utgjør 193,5 m2. 
Eksisterende bebyggelse utgjør 140,9 m2, hvor hytte utgjør 124,5 m2 uthus 16,4m2. Mulig ny 
bygningsmasse kan da utgjøre 52,6 m2. 
 
Reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen fjellgrend ble sist vedtatt 28.3.2006. 
 
I pkt 4.3 står det blant annet: «Bygningers plassering skal tilpasses tomta best mulig, bl.a 
skal dype skjæringer og fyllinger (stein og løsmasser) unngås. Hovedmøneretningen skal 
legges parallelt med kotene på plankartet.» 
 
I pkt. 4.4 står det blant annet: «På den enkelte hyttetomt kan det maksimalt oppføres 3 
bygninger; hytte, anneks og uthus/garasje. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for 
hytte/anneks/garasje skal ikke overstige 200 kvm. BYA skal ikke overstige 15% av tomtens 
areal. Anneks/uthus skal hver ikke overstige 30 kvm BYA. Garasje skal ikke overstige 40 kvm 
BYA. (…) På tomter der terrengforholdene ligger til rette for utnyttelse av sokkel kan 
hovedhytta alternativt  bygges med underetasje. Maksimal mønehøyde 8.7 m og maksimal 
gesimshøyde 5.55 m over ferdig grunnmur (sokkelfasade). Underetasjen skal ha 
materialbruk som harmonerer med hovedfasaden; f.eks. tre, naturstein, skifer. Synlig 
grunnmur under sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy. » 



Ved beregning av BYA for sokkelareal medregnes ikke areal mindre enn 50 cm over terreng. 
Selv om ferdig mål på sokkelplate utgjør 62,98 m2, gjør stedegne forhold at målbart BYA for 
sokkelen utgjør 39,5 m2. Garasje (på terreng) kan ikke være over 40 m2. I så måte 
tilfredsstiller målbart BYA av sokkelen reguleringsbestemmelsenes krav til garasjestørrelse.  
 
BYA for annekset er beregnet til 30 m2.  
 
Med eksisterende bebyggelse er ikke tomten stor nok til å kunne anlegge både omsøkt 
garasje og anneks i tillegg på terreng, iht. tomtens utnyttelsesgrad. Dersom uthuset ble 
revet, ville anneks og garasje kunne blitt oppført oppå terreng dersom man tillot å 
overskride utnyttelsesgraden med 1,5 m2.  
 
Ved omsøkte løsning blir det ikke behov for å rive uthuset, og det totale BYA for tomten blir 
mindre enn om alt skulle vært plassert oppå terrenget. 
 
I dialog med byggesaksbehandler, etter at søknaden kom inn første gang 10.2.2017, er 
søknaden korrigert slik at den kommer innenfor maksimal utnyttelsesgrad for tomten. Det 
som skal tas stilling til i denne saken er om det er anledning til å dispensere fra 
bestemmelsene med hensyn til sokkel for andre bygg enn hytta, samt om det er anledning 
til å kombinere anneks og garasje istedenfor uthus og garasje. 
 
Bestemmelsene åpner for at tomtene kan bebygges med tre bygg: hytte, anneks og 
uthus/garasje. Kommunen tolker denne bestemmelsen slik at tomten kan bebygges med 
hytte, anneks og et bygg som kan være enten et uthus eller en garasje eller et bygg med 
kombinert formål innenfor disse to typene.  
 
Når det på tomten allerede er bygget ei hytte og et uthus, så er det etter bestemmelsene 
kun anledning til å tillate oppføring av et anneks. I teorien kan hytta og uthuset bygges 
sammen slik at uthuset blir en del av hytta. Dette ville gjort at bestemmelsene ble etterlevd 
uten dispensasjon og det ville vært anledning til å føre opp anneks og garasje uten å søke 
dispensasjon, der utnyttelsesgraden på tomta gir rom for det.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er ønskelig å «fremtvinge» dårlige løsninger for 
å kunne tilpasse seg reguleringsbestemmelsene, og anbefaler at det innvilges dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene slik at det på denne tomten tillates hytte, uthus og et bygg 
som har kombinert funksjon som anneks og garasje. 
 
For å kunne tillate at funksjonene anneks og garasje bygges i ett og samme bygg er det 
nødvendig å ta stilling til om også anneks kan bygges med sokkel. Rådmannen ser da hen til 
pkt. 4.3 der det står at bygg skal plasseres best mulig i forhold til tomtens beskaffenhet. 
Tomta er bratt, og det ligger godt til rette for at annekset oppføres med sokkel. Dette vil 
også være til naboenes beste, da tiltaket slik sett beslaglegger mindre totalareal. Videre 
legges det vekt på at tiltaket er endret fra første søknad. I revidert søknad er annekset 
tilpasset reguleringsbestemmelsene slik at møneretningen ligger parallelt med kotene på 
plankartet. Dette er godtatt av nabo som påpekte første utkast til tiltaket der 
møneretningen var på tvers av kotehøydene. 
 



Rådmannen mener annekset tilpasning til terrenget er viktig. At bestemmelsene kun åpner 
for at hyttene kan bygges med sokkel bør ikke være førende for beslutningen.  
 
Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at det kan dispenseres fra bestemmelsenes 
pkt. 4.4. I denne konkrete saken ligger de topografiske forholdene til rette for at også 
anneks kan bygges med sokkel. Videre vil den beste løsningen være å tillate at det på denne 
tomten tillates hytte, uthus og kombinert bygg anneks/garasje, der garasjen utgjør sokkel 
på annekset. Dette vil også naboer være tjent med, da det tar mindre utsikt og utnytter 
tomtens topografi. Reguleringsbestemmelsen det dispenseres fra og formålsparagrafen i pbl 
blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 slik 
at det på tomt 12/120 tillates å bygge et anneks med sokkel etter søknad. Det tillates videre 
at sokkelen benyttes til garasje. 
BYA for bygningen med sokkel angis etter det elementet som gir største beregnet BYA. I 
henhold til bestemmelsene tillates ikke anneks større enn 30 m2, selv om sokkelen er større 
i utbredelse. 
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