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Vi finner det svært underlig og overraskende at Pål Thoresen 
har fått dispensasjon fra reguleringsplanen når det gjelder 
overskridelse av reguleringsbestemmelser om gesimshøyde. 

 

Slik vi ser saken, har Pål Thoresen med viten og vilje villedet 
oss og kommunen med sine tegninger i byggesøknaden. 

I en tidlig fase av prosjekteringen hvor jeg lagde skisser på 
hytta, hadde Pål og jeg samtaler om hvordan andre etasje 
kunne bygges for å være innenfor gjeldende 
reguleringsbestemmelser. Han var allerede da klar over at 
den tillatte gesimshøyde og takvinkel innebar utfordringer for 
hytta hans.  

Senere gikk Pål over til å bruke en arkitekt gjennom Bygdelaft 
as.  
 

På tegningene i byggesøknaden så alt tilsynelatende riktig ut. 
Men, alle høyder var målsatt langt ute på siden uten at det 
var tegnet inn referanselinjer. Dette gjorde tegningen litt 
vanskelig å tyde, men vi regnet med at tegning og målsetting 
stemte overens.  

I ettertid viste det seg at både mønehøyde og gesimshøyde 
ikke stemte overens med beskrivelsen på tegningen. Det er 
akkurat dette som er sakens kjerne! Hytta er bygget etter 
tegningen, men målene har vært feil og villedende allerede 
på tegnebrettet for å tilsynelatende være innenfor 



reguleringsplanen. Vi har i ettertid scannet tegningen fra 
søknaden, og funnet ved målinger i Autocad at tallene oppgitt 
der ikke stemmer overens med de faktiske mål.  

 

Da hytta var under oppføring og kun vegger og takbjelker var 
på plass, så vi at gesimsen var veldig høy. Jeg hadde da en 
samtale med Pål, hvor jeg påpekte dette. På dette 
tidspunktet var ikke ansvarlig søker (Bygdelaft) konkurs. Pål 
og Bygdelaft valgte likevel å fortsette oppføringen av hytta, 
og vi valgte da å sende en klage til Øyer kommune. 

Selv etter at Øyer kommune svarte at bygget måtte endres 
eller rives, fortsatte ferdigstillelsen av hytta. Og den har 
fortsatt til dags dato. 

 

Vi opplever at Pål Thoresen fremstiller seg selv som et offer i 
denne saken. Vi mener han har handlet med viten og vilje 
helt fra starten av, for å få den hytta han ønsket seg. En hytte 
med nesten fullverdig 2. etasje, og ikke bare en "hems". At 
mønehøyden fremdeles er innenfor reguleringsplanen er 
irrelevant for denne saken.  

 

Pål Thoresen er ikke noe offer. Han er en velstående mann 
med solid økonomi. At Øyer kommune argumenterer med at 
en omgjøring av hytta vil medføre store ulemper for han, og 
derfor gir ham dispensasjon, er vanskelig for oss å forstå. Vi 
mener at Pål bevisst har tatt sjanser og kjørt på og regnet 
med at dette kom til å ordne seg.  
 

Vi ber med dette Øyer kommune om å vurdere saken på nytt. 

 
 

Med vennlig hilsen 

Trond Johansen  

Ingerid Myrvold 



 
 
 


