




Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, 
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen 
foreligge før igangsetting av tiltaket.

Berører tiltaket eksisterende eller 
fremtidige arbeidsplasser? 

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Ett-trinns søknadsbehandling

Rammetillatelse

Ja Nei
Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

Erklæring om ansvarsrett 
for ansvarlig søker

Ja NeiForeligger sentral godkjenning?

Søknaden gjelder

Tiltakets art
pbl § 20-1

(flere kryss mulig)

Eiendom/
byggested

Planlagt 
bruk/formål Annet:

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Postnr. Poststed

Beskriv

Adresse

Bygn.typekode (jf. s. 2)

Bolig Fritidsbolig Garasje

Anlegg Veg Vesentlig terrenginngrepParkeringsplass *)

Innhegning mot veg

Nytt bygg *)Nye bygg og anlegg

Endring av bruk

Riving

Bygn.tekn. installasj.**)

Innhegning, skilt

Endring av bygg
og anlegg

Tilbygg, påbygg, underbygg *) Fasade

Konstruksjon Reparasjon Ombygging

Bruksendring Vesentlig endring av tidligere drift

Hele bygg *) Deler av bygg *) Anlegg

Nyanlegg *) Endring Reparasjon

Oppdeling Sammenføyning

Reklame, skilt, innretning e.l.

*) **)Byggblankett 5175 fylles ut og
vedlegges. (Vedlegg gruppe A)

Gjelder kun når installasjonen
ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til
Ikke

relevant

Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175)

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)

 

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

Tegninger

Redegjørelser/kart

Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i Matrikkelen

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

Andre vedlegg

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Q

Side 1 av 3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Endring av bruks-
enhet i bolig

Anlegg

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til 
søknaden vil bli registrert i matrikkelen.
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Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i 
nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

NeiJa

NeiJa

Tiltaksklasse SØK

Annet:

Beskriv

391 Øyer

Mosetertoppen 2636 ØYER

161

1 2

1 2

1 4

1 2

1 6

1 5

1 1

1 1

1

16





    

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Arealdisponering

Planstatus
mv.

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Arealdel av kommuneplan

Navn på plan

Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Vedlegg nr.

A-

Side 1 av 2

Opplysningene gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Postnr. PoststedAdresse

Bygningsnr.

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK

Vedlegg nr.

B –

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pbl Kap. 19 Kommunale vedtekter/
forskrifter til pblPlan- og bygningsloven med forskrifter Arealplaner

Vedlegg til Byggblankett 5174

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger Ja NeiPbl § 21-1

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

Tomtearealet

%-BYA

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler 

e. Beregnet tomteareal  (b – c) eller (b + d)

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler 

m
2

m
2

m
2

Grad av
utnytting

–

=

Sett kryss for gjeldende plan

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BRA / %-TU BRA

m
2

m
2

m
2

m
2

–

=

U-grad

m
2

m
2

m
2

=

+

BYA

m
2

% %

Bolignr. Kommune

Vegloven

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)
Redegjørelse i eget vedleggPbl § 31-2

Vedlegg nr.

B –

Opplysninger om tiltakets ytre rammer

og bygningsspesifikasjon

BYA

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)***

Arealbenevnelser
f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan
   (jf. a. og e.) m

2

g. Areal eksisterende bebyggelse

i. Areal ny bebyggelse

k. Areal byggesak

%

m
2

m
2

m
2

m
2j. Parkeringsareal på terreng

–

+

=

BRA BRA

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

–

+

=

–

+

=

BTA

m
2

m
2

m
2

m
2

–

+

=

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

–

+

=

BYA

h. Areal som skal rives

m
2

m
2

m
2

m
2

m
2

+ + + +

%m
2

m. Areal matrikkelen = k – l – j

l. Åpne arealer som inngår i k

m
2

m
2

m
2

m
2

–

= = =

j. Parkeringsareal på terreng – –m
2

m
2

Bygnings-
opplysninger
som føres i
Matrikkelen Boliger Boliger Boliger

m
2

m
2

m
2

Annet Annet Annet
m

2
m

2
m

2
Antall bruksenheter annet

Antall etasjer
Antall bruksenheter bolig

Redegjørelser Vedlegg nr.
D –

Vedlegg nr.

Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere*

**

Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg***

Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

Vedlegg nr.

D –

D –

– m
2
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16 391 Øyer

Mosetertoppen 2636 ØYER

1

Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen. PlanID.: 201301

Fritidsbebyggelse - BFR2
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0
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0,00
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0

112,60 128,00

0,00 0,00



  

Side 2 av 2

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)

Flom

(TEK17 § 7-2) JaNei

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

NeiOffentlig avløpsanlegg

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

NeiJa

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk

Beskriv
Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? NeiJa

Vann-

forsyning

pbl § 27-1

Avløp

pbl § 27-2

NeiJa

NeiJa

Adkomst

vegloven 

§§ 40-43

pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: TerrengAvløpssystem

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

NeiJa

Er det i bygningen løfteinnretninger
som omfattes av TEK?:

P Undervisning

Q Helse- og sosialtjenester

R Kulturell virksomhet, underholdning og 

fritidsaktiviteter

S Annen tjenesteyting

T Lønnet arbeid i private husholdninger

U Internasjonale organisasjoner og organer

X Bolig

Y Annet som ikke er næring.

Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Næringsgruppekode

Næringsgrupper – gyldige koder

H Transport og lagring

I Overnattings- og serveringsvirksomhet

J Informasjon og kommunikasjon

K Finansierings- og forsikringsvirksomhet

L Omsetning og drift av fast eiendom

M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

N Forretningsmessig tjenesteyting

O Offentlig administrasjon og forsvar,

trygdeordninger underlagt offentlig

forvaltning

Løfteinnretninger

Heis

Løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau

Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X

A Jordbruk, skogbruk og fiske

B Bergverksdrift og utvinning

C Industri

D Elektrisitets-, gass-, damp- og 

varmtvannsforsyning

E Vannforsyning, avløps- og

renovasjonsvirksomhet

F Bygge- og anleggsvirksomhet

G Varehandel, reparasjon av motorvogner

NeiJa

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?
F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skred

(TEK17 § 7-3)
JaNei

Vedlegg nr.
Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse: F –

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?
S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.

F –

Andre natur-
og miljøforhold

(pbl § 28-1)
JaNei

Vedlegg nr.

F –

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.

Q –

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Ja NeiKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?
Vedlegg nr.
Q –

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Vedlegg nr.
Q –

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen

Plassering av tiltaket

Vedlegg nr.

Q –

Trappeheis
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Søknad om dispensasjon 

 

Hva søker du om dispensasjon fra? 

Det søkes dispensasjon fra Reguleringsplan 201301 for Hafjellanlegg, Mosetertoppen i 
Øyer kommune punkt 4.5, maksimalt skal ha mønehøyde på 5,65m og gesimshøyde 3,2m 
for eiendom Gnr/Bnr: 16/391. 

Årsaken til søknaden om dispensasjon er ønsket om å bygge en enkel ark/kvist der 
gesimshøyden på et begrenset område vil bli på 4,913m. 

 

Hva er hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra? 

Det fremgår av Reguleringsplan 201301 for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen i Øyer 
kommune punkt 4.5 at hyttene kan «maksimalt ha mønehøyde på 5,65m og gesimshøyde 
på 3,2.» og det står videre at hytter med oppstue skal ha «maksimalt mønehøyde 6,35m 
og gesimshøyde 5,10 m». 

Hensynene bak høydebestemmelsene er vurdert til å sikre samsvar mellom 
bygningsvolum og høyde, og gi samsvar mellom eksisterende bebyggelse og høyde på ny 
bygning. Høydebestemmelser skal sikre hensyn til luft, åpenhet og lysforhold i et område. 
Videre bidrar høydebestemmelser til å sikre enhetlig bebyggelse i et regulert område.  

 

Hvorfor tilsidesettes ikke hensynet vesentlig ved at dispensasjon gis? 

Fritidsboligen har kun én ark, i retning øst – der det er god avstand til nærmeste nabo. Der 
det foreligger en ark, måles gesimshøyden til arkens mønehøyde, mens mesteparten av 
gesimsen på fritidsboligen er gesims høyden på 3,070m, godt innenfor reguleringen i følge 
punkt 4.5. 

Arken vil også gi en bedre estetisk utforming, og vil ikke gi hytta et større uttrykk da den er 
på et lite areal av takflaten. En gesimshøyde på 4,913 meter vil ikke ha noen innvirkning på 
utsikt for nærliggende eiendommer, og landskapet lider ikke som følge av tiltaket. 
Mønehøyde vil allikevel ikke på noe sted overskride 5,00m som er godt innenfor 
reguleringsplanen. 

Planen åpner for å bygge hytte med oppstue som vil være betraktelig mer fremhevende 
enn en liten ark/kvist. En dispensasjon vil etter vårt syn ikke vesentlig tilsidesette de 
hensyn som begrunner bestemmelsen om gesimshøyde i reguleringsplanen, da avviket er 
over et lite areal av taket og gesimshøyden fremdeles overholdes med god margin for 
resten av bygget. 

 

 

 

 

 



Hva er fordelene ved å gi dispensasjon 

Vi ønsker å oppføre en fritidsbolig med liten innvirkning på nærmiljø og landskap. Vi har derfor 
nedskalert størrelsen på den opprinnelige hytten gjennom en mer effektiv planløsning og ønsker i 
utgangspunktet ikke å bygge en oppstue, da majoriteten av nærliggende bygg er på en etasje.  
Fordelene ved å gi dispensasjon oppsummerer vi under: 
*Landskapet vil ikke lide som følge av tiltaket, da fotavtrykk er prosjektert i tråd med plan. 
*Det er godt samsvar mellom bygningsvolum og høyde 
*Vi kan ikke se at tiltaket skal hindre for lys eller solforhold for omkringliggende tomter 
*Arken er ikke vendt mot tilstøtende nabotomter 
*Tiltaket vil som helhet passe estetisk godt inn med nærliggende fritidsboliger 
*Omsøkte fritidsbolig er spesielt valgt for at den har en beskjeden størrelse og en arkitektonisk 
sammenheng mellom dette tiltaket og nærliggende fritidsboliger, og tiltaket ivaretar som sådan 
intensjonen bak reguleringsplanen 
*Arken hytten er utformet med, har en vesentlig betydning for kvaliteten av hemsrom med lys og 
luft, samtidig har den ikke noen innvirkning på høyden på bygget som helhet, men gir et bedre 
arkitektonisk uttrykk.  
 
Alternativet vi har for å oppnå samme bokvalitet er å bygge en betydelig mer ruvende oppstue, 
som reguleringsplanen tillater.  

 

Hva er ulempene ved å gi dispensasjon 

Vi kan ikke finne noen åpenbare ulemper da bygget ikke vil fremstå som mer massivt (heller 
mindre, med et brudd på takflaten) og høyden på bygget/mønet ikke overskrider 
reguleringsplanen på noe punkt. 

 

Hvorfor mener du fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene 

Vi har ønsket å skape en beskjeden, lav hytte- med et lite, men effektivt fotavtrykk og et 
arkitektonisk uttrykk som samsvarer med nærliggende bygninger uten å være hinder for 
lys, utsikt eller å skape et mer massivt uttrykk – heller tvert imot.  

Å gi tillatelsen, vil etter vår oppfatning ikke vesentlig tilsidesette hensynet bak 
reguleringsbestemmelsen, da det er en liten ark som det gis dispensasjon for.  

Avviket vil gi en betydelig forbedret kvalitet i form av en hems med stå høyde, samt gi 
bygningen et estetisk bedre uttrykk. Dette som alternativ til en langt mer dominerende 
oppstue. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er derfor som vi kan se det, klart større enn ulempene.  
 

Oppsummert mener vi hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, 

samtidig som det foreligger en klar overvekt av fordeler som taler for at dispensasjon bør gis. 






