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HØGHAUGEN ØVRE, TUNTOMT 22, GNR.4, BNR. 117,  
– SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HØGHAUGEN ØVRE, NR. 201203, § 2.1. 
 
Det søkes med dette om dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen Øvre, nr. 201203, for endring i 
arealformål for deler av gnr. 4, bnr. 117, fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. Gjeldende 
areal er markert i vedlagt situasjonskart.  
 
Bruken av arealet til midlertidig massedeponi vil frafalle, og eiendommen i sin helhet vil gå tilbake til 
fritidsbebyggelse i forbindelse med opparbeiding av tomta.  
 
Bakgrunn for søknad om dispensasjon 
Rindalshytter Eiendom AS (heretter RE) søkte om oppstart av infrastrukturarbeid i 26.4.21, og sendte 
e-post til kommunen den 21.05.2021 om at arbeidet startet opp. Arbeidet ble ferdig i november 
2021. I den tidsperioden kom det ingen tilbakemelding om vedtak, lang saksbehandlingstid eller 
melding om eventuelle mangler i søknaden. RE vurderte da til at innsendt søknad var ok. 
 
Etter å motta tilsynsrapport og senere pålegg om opprett av arbeid i desember 2021, ble det avholdt 
møter mellom RE og kommunen for å få klarhet i hva som har skjedd. Det kom da frem at kommunen 
ikke hadde registrert inn søknaden i sine system før i desember 2021, og at kommunen mente deler 
av arbeidet ikke var omsøkt. RE var tydelige på at de hadde handlet i god tro om at alle element i 
saken var omsøkt. Etter god dialog mellom partene ble det enighet om at RE søker om dispensasjon 
fra reguleringsplanen for etablering av midlertidig massedeponi.    
 
Tuntomt 22 
Eiendommen det søkes om dispensasjon for er gnr. 4, bnr. 117, også kalt tuntomt 22. Dette er en 
større eiendom i feltet på 3715,4 m² med mulighet for etablering av 8 enheter. RE ønsker å 
prosjektere tuntomta som et større prosjekt slik at alle enhetene spiller godt sammen, og at landskap 
og terreng blir så naturlig som mulig. En viktig del av prosjekteringen er nettopp å se på eventuell 
oppfylling og arrondering av tomta. Dette gjøres ved innsending av byggesak.  
 
Hva er gjort 
Det er innenfor reguleringsplanen ikke avsatt areal for midlertidig massedeponi under utbygging av 
området. Det som var et naturlig lagringsområde for overskuddsmasser i feltet var tuntomt 22, da 
det her likevel må arronderes noe ved utbygging av tomta. Massene som ble plassert her er 
kvalitetsmasser fra sprengningsarbeider i forbindelse med VA-grøfter i feltet. Steinblokker som er 
egnet til natursteinsmurer i forbindelse med hyttebygging er sortert ut og lagt til side.  
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Søknad om dispensasjon – vurdering 
Da det ikke er areal for massedeponi i området, men det er benyttet et areal til dette, søkes det nå 
om dispensasjon for bruken. I seg selv er dispensasjonen midlertidig og av begrenset tidshorisont da 
RE ønsker svært gjerne å benytte eiendommen til fritidsbebyggelse, slik planen viser. Det er ikke 
angitt noen tidshorisont for hvor lenge det søkes om dispensasjon da dette avhenger av 
hyttemarkedet fremover.  
 
Ved søknad om dispensasjon er det to momenter som skal vurderes: om hensynet bak 
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, og videre om fordelene er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  
 
Hensynet bak bestemmelsen fritidsbebyggelse 
Feltet er i sin helhet regulert til fritidsbebyggelse med tilhørende formål som infrastruktur, 
renovasjon og friområde m.m. Masselagringen har ikke noen negativ innvirkning på tomtas planlagte 
funksjon og vil ikke være til hinder ved senere utbygging. Planleggingen og prosjekteringen av 
tuntomta vil starte så snart markedet åpner for det. RE mener derfor at hensynet bak bestemmelsen 
fritidsbebyggelse ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordelene større enn ulempene 
Fordelene ved å plassere masser på tuntomt 22 er større enn ulempene. Det vil være miljømessig og 
økonomisk gunstig å plassere massene i området de skal brukes i. Om massene skal kjøres vekk, 
mellomlagres et annet sted, for så å bli kjørt tilbake, vil det skape belastning på opparbeidd 
infrastruktur og veinett. Lastebilene vil for hver tur kjøre tom bil ene veien. I tillegg er det ønskelig fra 
RE å bruke stedegne masser så langt det er mulig innenfor eget felt.  
 
Ulempen en dispensasjon kan gi er at saken kan skape presedens. RE vurderer mulighetene for 
lignede saker til å være liten, spesielt med tanke på sakens utgangspunkt og tomtas fremtidige bruk.  
Fordelen med dispensasjon er at plasseringa er gunstig for entreprenør med hensyn til kort 
transportvei, noe som sikrer effektivt og smidig arbeid i feltet.   
 
Vedlagt ligger situasjonskart datert 24.3.22 med markert område for midlertidig massedeponi, samt 
samme areal markert på reguleringsplankart.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne Guri Aase 
41447469 
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