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DISPENSASJONSSØKNAD  
                        
Vi søker dispensasjon fra reguleringsplan med bestemmelser for Mosetertoppen- FB1, FB2, FB4, 
FB11 og FB15 i Øyer kommune. Plan ID 201307 
 
Grunnen til denne dispensasjonssøknaden er at vi ønsker oss en bruksendring av en allerede 
bygget garasje til et anneks. BYA er 39m2 og dermed i strid med reguleringsbestemmelsene. 
 
I §4.4 forekommer blant annet denne formuleringen: Anneks og uthus/garasje skal hver ikke 

overstige 40m2 bebygd areal (BYA). Anneks skal ikke overstige 30m2 bebygd areal (BYA) 
 

 

Er det slik at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt? pbl. § 19-2 

 
Slik vi tolker bestemmelsen, må hensynet bak være å unngå for store volumer på de to andre 
bygningene som det er tillat å bygge på tomten. Intensjonen synes å fremme en lesbar situasjon 
hvor bygningene underordner seg hverandre og hvor hytta spiller hovedrollen, i tråd med norsk 
byggetradisjon. 
At det er litt forvirrende skrevet, med hensyn til om anneks og garasje egentlig kunne ha vært 
like store, endrer ikke intensjonen i bestemmelsen. 
 

      
Adkomstveien til hytta.                                                                      Garasjen slik den står i dag.       
 
I vårt tilfelle ligger eksisterende garasje i forlengelse av hytta med en plassdannende 
forskyvning. Hytta er plassert mot syd med et oppbygg over inngangspartiet. Garasjen, slik den 
ligger, underordner seg hytta i volum og plassering, og i tråd med intensjonen i planen. Sammen 
danner de en fin helhet i og med at garasjen er bygget i samme stil og kvalitet som hytta. 
                                  Vi kan ikke se, at selv om innholdet i deler av bygningen går fra garasje til 
anneks vil påvirke denne situasjonen negativt, snarere tvert imot. Et anneks har normalt flere 
lysåpninger enn en garasje og det vil gjøre at bygningen får et vennligere preg. Ved å gjøre om 
garasjen til boligformål vil den knytte seg enda bedre til hytta, samtidig som den ikke svekker 
ideen om et hierarkisk oppbygget gårdstun.  
 

Vi mener derfor at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt i dette tilfellet. 
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Er fordelene med å gi en dispensasjon klart større enn ulempene? pbl. § 19-2 
Fordelene er åpenbare, og det er derfor vanskelig å se noen ulemper ved dette tiltaket til tross for 
at det bryter med reglene. Punktvis kan fordelene oppsummeres slik: 
 
Ressursbesparende. 
Slik garasjen er bygget er det faktisk synd å skulle rive deler av konstruksjonen for å tilfredsstille 
et arealkrav i reguleringsbestemmelsene, som ikke er særlig godt begrunnet. Er det tilfeldig at de 
nevner både 30 og 40m2? Eller kunne kommunen i reguleringsbestemmelsene, like gjerne valgt 
et likt fotavtrykk for begge typer hus, f.eks.  36m2, som er en vanlig dobbelgarasje? 
Ved å endre innholdet i dagens garasje kan vi bedre utnytte en bestående bygning. Den er på 
mange måter for flott til å kun være en garasje med boder.  
Konstruksjonen består av stavbygde vegger og åstak utført i rundtømmer i henhold til gammel 
byggetradisjon. En transformasjon til anneks, vil kunne rette på denne ubalansen mellom 
bygningens solide og forseggjorte utførelse og dens innhold.  
Annekset vil etter ombygning utgjøre mindre i areal, enn de tillatte 30m2. Dette fordi bodene 
beholdes slik de står i dag. Likevel vil annekset kunne fungere som et ekstra soverom/gjesterom.  
                             Plasseringen på tomten, i forhold til hytta og terrenget, vil gi god funksjonalitet 
og gode bokvaliteter i tillegg til utsikt over dalen, som bildet viser. 
 

 En videreføring av fasadene vil styrke helheten. 
 
Utrykk og helhet. 
Vi har sett på mulige løsninger med å flytte inn henholdsvis nordvegg eller vestveggen slik at 
fotavtrykket stemmer med de 30m2 som bestemmelsene krever. Dessverre løser ikke dette alene 
problemet med for stort fotavtrykk.  
 
Diagrammet under viser mulig inntrekning av vegg: 
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Diagrammet viser at takutstikk, etter at veggen er flyttet, blir mer enn en meter og må regnes med 
i BYA. Det betyr at det i vårt tilfellet ikke «bare» er å flytte en vegg, men at også taket må 
reduseres i areal. 
Det bringer oss tilbake til argumentet om ressursbruk. Er det fornuftig å skjære i et fungerende 
torvtak i tillegg til å flytte en vegg? 
Diagrammet viser også at en ombygning av garasjen vil medføre en hvis asymmetri. Dette 
trekket finner ikke gjenklang i hyttekomplekset for øvrig, som i hovedsak består av symmetriske 
volumer. Resultatet av en ombygning kan derfor bli at annekset blir et mindre veltilpasset 
element i helheten, enn slik garasjen framstår i dag. Dette til tross for at arealet reduseres! 
Det bør vektlegges at ved den foreslåtte løsningen, som det søkes dispensasjon for, vil harmonien 
og symmetrien i tunet bli opprettholdt. 
 

Presedens. 
Vi kan forstå at en tillatelse til bruksendring av eksisterende garasje kan uthule bestemmelsen i 
forhold til arealbegrensninger og dermed framstå som en ulempe. Vi er usikre på hvor reelt dette 
er. Men selv om det skulle være kommunens erfaring, ønsker vi at i dette tilfellet blir 
dispensasjonssøknaden vektet opp imot bygningen som faktisk står på tomten.  
Som det framgår av bildene, er dette ingen ferdiggarasje med et tilfeldig utrykk. Garasjen er 
utført som et solid stykke håndverk og detaljert for å bli stående for alltid med en sterk tilhørighet 
til hytta.  
Det er tydelig at de som i sin tid bygget garasjen, som ikke er dagens tiltakshaver, ønsket at den 
skulle signalisere kvalitet, soliditet og sjarme. Den er tross alt det første huset en møter på 
tomten.  
Et anneks med vinduer istedenfor en garasjeport og tette vegger, vil åpenbart gi en enda 
hyggeligere ankomst til tunet. Et faktum som også vil glede naboer og de som ferdes i 
omgivelsene. 
Bruksendringen er ikke del av en langsiktig plan for å utnytte regelverket, men noe som har 
oppstått som et ønske/behov utefra prioriteringer av nåværende eier.  
Som en konsekvens av at arealet øker kan det føre til en bekymring for at det etableres en ekstra 
boenhet. Men det er vel et faktum at dette er mulig å etablere selv om fotavtrykket er begrenset 
til 30m2, jf. microboliger. Sånn sett vil ikke utfallet av dispensasjonssøknaden ha noen 
innvirkning på akkurat dette forholdet. 
Ellers finnes det nok av biloppstillingsplasser på tomten til å dekke behovet for parkering, selv 
om garasjeplassen bortfaller. 
 
Siden tiltaket verken går imot hensynene bak bestemmelsene eller er til ulempe for naboene, 
anmoder vi om at det gis dispensasjon fra bestemmelsen §4.4. 
 
 
Gitte von Ubisch, ansvarlig søker. 
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FØLGEBREV 
 
 
 
 
 
BRUKSENDRING AV GARASJE I MOLTMYRVEGEN 42, 2636 ØYER                      16/184 
                        
Vi vil med denne søknaden søke om å bruksendring av eksisterende garasje. 
Bakgrunnen for søknaden er at tiltakshaver har større behov for å kunne huse familie og venner 
enn garasjeplass til bilen.  
Garasjens utforming og plassering på tomten, gjør den velegnet som kommende anneks. 
Ombygningen betyr at bilen flytter ut og menneskene inn. De praktiske bodene beholdes slik de 
står i dag.  
Selv om det er lov med tre hus på eiendommen, blir det å bygge om garasjen mer fornuftig 
ressursbruk i og med at en unytter allerede noe som er bygget.  
 
For å kunne endre innhold og fasader på dagens garasje er vi avhengig av å få dispensasjon fra 
§4.4 som blant annet omhandler BYA. En egen dispensasjonssøknad er vedlagt søknaden. 
                            Tiltaket er nabovarslet og det viser seg at vi har mottatt 2 innsigelser fra et og 
samme bruks og gårdsnummer.  
Naboen har i eget notat til kommunen egenhendig «saksbehandlet» dispensasjonssøknaden. 
Deres hovedanliggende er støy fra kommende anneks.  
Slik vi ser det, er det en søkt problemstilling i og med at dagens garasje er plassert i forlengelsen 
av hytta og dens uteoppholdsplass. Slik husene er plassert på tomten er hele forsiden mot vest et 
naturlig uteoppholdsarealet blant annet for lek. Det vil derfor ha liten betydning om bil og anneks 
bytter plass. Dessuten er det slik at i henhold til reguleringsbestemmelsene er det lov med tre 
bygninger på tomten. Det betyr at dagens garasje opprinnelig kunne ha vært bygget som et 
anneks og ny garasje/bod plassert et annet sted på tomten. Å hevde at normal menneskelig 
aktivitet på en fritidseiendom er støy, syns vi er merkelig. 
Tiltakshaver ser for seg at det uansett vil komme et anneks på eiendommen, enten i form av 
omsøkte tiltak eller et nybygg. 
Naboen har innsigelser fordi de blir gjort oppmerksom på, i nabovarslet, at vi er avhengig av en 
dispensasjon. Deres innvending er støy, men fra vårt ståsted handler det i hovedsak om å ta vare 
på nåværende kvaliteter i bestående bygningsmasse og god ressursbruk.  
Vi håper og tror at kommunen vil se det på samme måte. 
 
 
 
Gitte von Ubisch, ansvarlig søker. 
 



Søknad om ramme�llatelse
e�er plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Søknaden gjelder
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
16 184 0 0

Kommune ØYER

Adresse Moltmyrvegen 42, 2636 ØYER

TILTAKETS ART OG BRUK

Tiltakstype:
 

Bruksendring

Endring av bygg - utvendig - Fasade

Næringsgruppe: X X - Næringsgruppe for bolig

Bygningstype: 181 181 - Garasje, uthus eller anneks �l bolig

Anleggstype: Andre

Formål: Bolig

Fri�dsbolig

TILTAKSHAVER
Navn VEGSUND ODDBJØRN KORSNES

Telefon 40639919

Mobiltelefon 40639919

E-postadresse Oddbjorn.Vegsund@kpmg.no

Adresse Pareliusveien 39A, 1177 Oslo

ANSVARLIG SØKER

Navn KJERNEHUSET ARKITEKTKONTOR AS

Kontaktperson Gi�e von Ubisch

Telefon 48174333

Mobiltelefon 48174333

E-postadresse post@kjernehus.no

Adresse Sandstuveien 4A, 1178 OSLO

Organisasjonsnummer 998232775
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VARSLING

Er �ltaket unnta� nabovarsling?
 

Nei

Foreligger det merknader fra naboer eller
gjenboere?

Ja

Hvor mange merknader foreligger? 2

Ansvarlig søkers vurdering av merknadene:

Vurdering av merknader inngår i følgebrev.
 

 

FØLGEBREV
Se vedlegg for beskrivelse

 
 

 
 

SØKNAD OM DISPENSASJON

Det søkes om dispensasjon fra:
Kommunale vedtekter

Beskrivelse
Se vedlegg for beskrivelse

Begrunnelse
Se vedlegg for begrunnelse
 
 

Arealdisponering

PLANSTATUS MV.
Type Plan Reguleringsplan

Navn på plan Mosetertoppen FB1-FB2 og FB11

Reguleringsformål Bebyggelse og anlegg

Andre relevante krav §4.4 Arealbegrensning på anneks.

Beregningsregel angi� i gjeldende plan BYA (BYA)

Grad av utny�ng iht. gjeldende plan 1 444 m²
 

BEBYGGELSEN
 Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 1 444 m²
 Areal eksisterende bebyggelse 175 m²

- Areal som skal rives 0 m²
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+ Areal ny bebyggelse 0 m²

+ Parkeringsareal 0 m²

= Sum areal 175 m²
 
GRAD AV UTNYTTING
Beregnet grad av utny�ng 175 m²

    

PLASSERING AV TILTAKET
Er høyspent kra�linje i konflikt med �ltaket? Nei

Er vann og avløpsledninger i konflikt med �ltaket? Nei
 

 

Krav �l byggegrunn
Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Flom (TEK § 7-2) Nei
 
Skred (TEK § 7-3) Nei
 
Andre natur og miljøforhold (pbl § 28-1) Nei
 

Tilknytning �l vei og ledningsne�
ADKOMST
Skal �ltaket gi ny/endret adkomst? Nei

Veitype: Kommunal vei
 

VANNFORSYNING
Tilknytning Offentlig vannverk

Krysser vann�lførsel annens grunn? Nei
 

AVLØP
Tilknytning Offentlig avløpsanlegg

 
OVERVANN
Blir takvann/overvann ført �l terreng? Ja

Finnes det avløpssystem for overvann? Nei
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Lø�einnretninger
Er det lø�einnretninger som omfa�es av TEK i bygningen? Nei

Planlegges lø�einnretninger som omfa�es av TEK i bygningen? Nei

Erklæring om ansvarsre� fra ansvarlig søker og signering
Ansvarlig søker bekre�er at hele �ltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold �l plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis urik�ge opplysninger.

Foretaket forplikter seg �l å s�lle med nødvendig kompetanse i �ltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

SIGNERT AV

GITTE VON UBISCH på vegne av KJERNEHUSET ARKITEKTKONTOR AS
De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn
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