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Dato:  22.06.2020 

  

 

Dispensasjonssøknad 
Lundstadmyrvegen 425 (Gnr/Bnr 155/62) 
Tiltakshaver: Inger Kjersti Dørstad og Geir Sand 
 

I den grad dette er nødvendig, søkes om dispensasjon fra bestemmelsene om maks mønehøyde i 

reguleringsbestemmelse pkt 3.5 på en mindre del av hytta og maks gesimshøyde på et mindre takoppløft i 

fasade mot nord.  

 

Mønehøyden er kun 6 meter over ringmur der mønet er. På grunn av terrengtilpasning og nedtrapping av en 

mindre del av oppholdsarealet, vil mønehøyden målt fra det laveste nivået på grunnmuren for dette 

nedtrappede oppholdsarealet og opp til mønet over annen del av oppholdsarealet utgjøre 6,9 m. 

 

Tomten er relativt bratt, med et fall på over 3 m fra nord til sør. Hytta er utviklet for å gi en bygning som 

trappes ned og tilpasses terrenget best mulig, og dette skal gi opplevelsen av at hytta passer naturlig inn i 

omgivelsene. Det blir ingen dype skjæringer eller høye fyllinger i form av ei planert tomt, og heller ingen høy 

grunnmur/kjellervegg med dårlig forbindelse til utearealene 

 

Hytta er utformet i tre fløyer, med 60 cm nedtrapping av en mindre del av oppholdsarealet i framkant. 

Takvinklene er på 22-24 grader. De er utformet for å gi et rolig, helhetlig preg, med så lavt møne som mulig 

over mesteparten av hytta av hensyn til utsikten og solforholdene for naboene i bakkant. 

 
Takoppløft i nord-fasade 

På grunn av hyttas utforming vil gesims i nord-fasaden brettes opp i form av en lav gavl / et takoppløft. 

Taket har takvinkel på 22 grader på denne delen av taket.  Dette vil ikke påvirke totalhøyden på hytta, og er 

et gjenkjennbart fasademotiv i hytteområdet. 

 

Fasade 

Søkt tiltak sammenlignet med tillatt tiltak innenfor bestemmelsen. 
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Bilder av sammenlignende fasademotiv i hytteområdet.  

 

         

 

 

 

 

Mønehøyde over oppholdsrom 

Fundamentet er stort sett tenkt som ringmur med golv på grunnen. Høydene er målt fra hovedplanets 

ferdige gulv (overkant ringmur). 

 

Hytta er prosjektert med lavt møne over mesteparten av hytta med høyde 4,0 m – 4,6 m over hovedplan. En 

mindre del av mønet over oppholdsarealet har høyden 6,0 m over ringmuren/hovedgulvet. På grunn av 

tilpassing til terreng er stua tegnet med 60 cm nedtrapping i framkant. Dette vil bety at mønet målt fra nivået 

til grunnmuren i forkant av stua vil bli 6,9 m. Stua er en mindre del av fotavtrykket til hytta, og mønet ligger 

ikke direkte over dette nivået. Gesims i fremkant er 3,5 m over den laveste delen av grunnmuren, som ligger 

direkte under.  

 

Etter vår tolkning av bestemmelsen er dette ikke en dispensasjonssak, og vi håper at kommunen kan 

revurdere sitt syn her sammenholdt med det vi oppfattet under forhåndskonferansen. Mønet er tegnet 6 m 

over ringmur direkte under. Det står i pkt. 3.5 at «Hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m……….over 

ferdig grunnmur». Det er ikke beskrevet at mønehøyde må måles fra den laveste grunnmuren på hytta. En 

slik forståelse ville umuliggjøre anvendelsen av reguleringsbestemmelsene i skrånende terreng, uten høy 

kjellervegg i fasaden. 

 

Andre hytter i området har tilsvarende nedtrapping av mindre bygningsdel av hytta, uten at høydene er 

definert fra laveste del av grunnmur. 

 

 

 
Bilder av hytte med mindre nedtrappet bygningsdel i hytteområdet. 
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Med nedtrapping av stua i framkant av kjeller vil det gi et mindre dominerende fasadeutrykk enn maks 

løsninger innenfor bestemmelsen, uten å påvirke total mønehøyde målt i fasade mot sør.  I pkt. 3.5 i 

bestemmelsen er det beskrevet «På skrånende tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates 

en grunnmurshøyde på 1,5 m på frontveggen, samt at det kan sjaktes ut over en bredde på 4 m for montering av 

rømningsport og garasjeport». Dette vil ha større konsekvenser for totalhøyde enn våre forslag, med 

mønehøyde målt fra laveste nivå på garasjeport på 8,9m. 

 

I skrånende terreng er det mer vanlig å begrense høyden etter gjennomsnittsnivået for ferdig planer terreng 

rundt bygningen. Da sikrer man at bygget bedre kan tilpasses terrenget uten behov for dype skjæringer eller 

høye fyllinger i form av ei planert tomt. I den generelle bestemmelsen til TEK 17 § 6-2. Høyde er det 

beskrevet «Mønehøyden er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyden måles i forhold til ferdig 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.» 

 

Om vi bruker denne definisjonen av høyden, vil mønehøyde på det høyeste punktet på søkt tiltak bli 6,7 m 

over gjennomsnittlig ferdig terreng, og et prosjekt innenfor bestemmelsen kan mønehøyde bli 7,2 m over 

gjennomsnittlig ferdig terreng.  

 

 

 

 

Fasade 

Søkt tiltak sammenlignet med tillatt tiltak innenfor bestemmelsen.  
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Snitt 

Søkt tiltak sammenlignet med tillatt tiltak innenfor bestemmelsen. 

 

 

 

 

 

Plan- og bygningslovens vilkår 

P&B lovens § 19-2 angir de rettslige kriteriene for å kunne dispensere. For det første må hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

For det andre må fordelene med dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Formålet med bestemmelser om maksimum mønehøyde er å begrense bygningers størrelse slik at disse ikke 

er til unødig sjenanse for naboer og omgivelser. Som det fremgår av denne søknaden, er omsøkt bygg langt 

mindre ruvende og har gjennomsnittlig lavere mønehøyde enn eksisterende hytte. Den nye hytten har ikke 

noe sted møne høyere enn 6 meter. Grunnen til at dispensasjonsspørsmålet oppstår er en litt anstrengt 

ordfortolkning av reguleringsbestemmelsene fra administrasjonens side. Man velger å legge til grunn at 

mønehøyden skal måles fra nivået på overkant grunnmur på en nedtrappet del av stuen som ikke befinner 

seg under mønet. Nedtrappingen er gjort for at prosjektet skal følge terrenget best mulig og således ruve 

minst mulig i terrenget. Skulle vi fulgt bestemmelsen slik administrasjonen tolker den, og ikke trappet ned 

stuen etter terrenget og med en annen takkonstruksjon, ville dette gitt et høyere og således mer ruvende 

tilbygg der stuen er planlagt. Det forholder seg dermed ikke bare slik at hensynene bak den aktuelle 

reguleringsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, men den omsøkte dispensasjon vil faktisk på en bedre 

måte enn administrasjonens tolkning, realisere formålet med reguleringsbestemmelsens pkt 3.5. 

 

Fordelene med et mindre ruvende bygg må klart være større enn ulempene. Vi kan heller ikke se at dette får 

uheldige presedensvirkninger for andre prosjekter da det fra kommunens side må fremstå som en fordel at et 

hytte prosjekt tilpasses terrenget best mulig. 
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Vi håper at denne søknaden er til hjelp for å forklare intensjonene i prosjektet – nemlig et ønske om å bygge 

ei hytte som ikke er for høy eller dominerende og godt tilpasset det omkringliggende terrenget. Vi ser til en 

fortsatt god dialog rundt prosjektet, og vi håper på en positiv behandling i kommunen og planutvalget. 

 

 

 

 

Sam Hughes 
Sivilarkitekt MNAL 

  

+47 417 932 90 

sam@mange-bekker.no 

 

www.mange-bekker.no 

 

MANGE BEKKER ARKITEKTUR AS 

Fabrikken 

Løkkegata 9 

2615. Lillehammer 
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Dato:  22.06.2020 

  

 

 

 

 

Følgebrev rammesøknad 
Lundstadmyrvegen 425 (Gnr/Bnr 155/62) 
Tiltakshaver: Inger Kjersti Dørstad og Geir Sand 
 
Prosjektet består av riving av eksisterende hytte og anneks, og bygging av ny hytte med utebod. Den nye 

hytta og uteboden har totalt BYA på 190 m2, og totalt BRA på 220 m2. 

 

Den 05.06.20 hadde vi en konstruktiv forhåndskonferanse med Øyer kommune. Kommunen hadde flere 

kommentarer til prosjektet og tolkningen av reguleringsbestemmelsen. Noen av kommentarene har vi 

innarbeidet i prosjektet, og kommenterer de øvrige punktene nedenfor. 

 

 

 
Generell beskrivelse 
Hytta er planlagt med alle hovedfunksjoner på ett plan, med loftstue delvis over oppholdsareal, og med 41 m2 

kjeller under kjøkken og spiserom til tekniske installasjoner og diverse lagringsplass. 

 

Den nye hytta er plassert ca. 6 m lengre mot øst på tomta sammenlignet med slik eksisterende hytte 

opprinnelig var plassert. Dette vil avhjelpe problemene med oppbygging av snø og gi en mer privat løsning i 

forhold til støy og innsyn fra veien. 

 

Hytta er utformet i 3 fløyer. Den er planlagt for både å tilpasses terrenget best mulig, men også med tanke på 

å bevare en del av eksisterende trær og vegetasjon. Samtidig åpnes hytta opp mot utsikten, og dette vil 

definere flere uterom med gode solforhold på forskjellige tidspunkt gjennom dagen og året. 

 

Takvinklene er på 22-24 grader. De er utformet for å gi et rolig, helhetlig preg, med så lavt møne som mulig 

over mesteparten av hytta av hensyn til utsikten og solforholdene for naboene i bakkant. 

 

Utvendig materialbruk er tenkt som trekledning, og skifertak. 

 

Planen er å bevare dagens parkeringsplasser ut mot vegen, og i tillegg etablere nye parkeringsmuligheter og 

snuplass i nærheten av inngangen på egen tomt.  

 

 

 
Terrassearealer 
I forhåndskonferansen ble det påpekt at alle plattinger, skifer på bakken og svalgang må medregnes om 

terrasseareal. Videre at terrasseareal som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt 

konstruksjonen må inngå i BYA (iht. regler for «Grad av utnytting»), og er ikke tilleggsareal. 

 

Vi har redusert totalt arealene på plattingen å tilpasse dette.   
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Flomveg 

Plasseringen av hytta vil komme i konflikt med en registrert flomveg som er markert på kartet. Denne 

flomvegen er en liten bekk som leder vann til myren ved siden av tomta. Tiltakshaver har eid hytta i 15 år, og 

i denne perioden har de aldri registrert noen form for flom i området utover bekken.  

 

Som kompenserende tiltak vil det lages en grøft langs østre del av tomten i forbindelse med grunnarbeidet, og 

denne grøfta vil lede vannet naturlig tilbake til myrområdet. Ferdig terreng rundt hytta skal også heves i 

mindre grad for å sikre fall bort fra hytta. 

 
Bilder av bekken (flomveg) 

 

                

 

 

 

Plassering i terreng 

Prosjektet er senket med 250 mm i forhold til det som ble presentert i forhåndskonferansen. 

 

Tomten er relativ bratt, med et fall på over 3 m fra nord til sør. Eksisterende hytte står på en planert del av 

tomten hvor terrenget er gravd ned i bakkant mot vegen, og fylt inn i framkant. Denne ugunstige 

plasseringen har gitt problemer med snø og fukt. Det blir en kraftig oppbygging av snø langs fasaden mot 

nord, forårsaket av at bakre del av hytta er gravd ned i terrenget. Dette forsterkes også av snøbrøyting på 

Lundstadmyrvegen.  I vinterhalvåret når hytta brukes mest, vil det regelmessig være en sammenhengende 

snøfonn fra taket og ut i terrenget som dekker nordfasaden og vinduene der (vedlagt fotografier som illustrerer 

dette). Snøen hindrer utsikt og representerer også et sikkerhetsproblem da vinduene mot nord ofte ikke kan 

åpnes og følgelig ikke kan benyttes som rømningsvei. 

 

I tillegg gir plasseringen av hytta en vanskelig atkomstsituasjon. Det er kun atkomst til fots via en bratt og 

smal sti som ofte blir dekket av is om vinteren.   Tiltakshavers familie har flere medlemmer som er dårlig til 

bens og med redusert førlighet.  Lett tilgjengelighet til inngangen er også av denne grunn sterkt ønskelig. 

 

Dagens hytte gir ikke inntrykk av at den er tilpasset terrenget. 

 

 
Bilder av dagen situasjon  
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Vinterbilder av dagen situasjon. Dette viser oppbygging av snø på bakfasade på grunn av lav plassering i terrenget mot vegen. 

 

                 

 
 

 

Bilder av dagen situasjon  

 

   

 

 
Tiltakshaver ønsker på denne bakgrunn en hytte som ligger godt i det naturlige terrenget for å unngå disse 

problemstillingene. Den planlagte plassering er for å løse dette på en god måte. 

 

På grunn av dette er det ønskelig å heve den nye hytta ca. 50 cm i forhold til dagens hytte. Dette innebærer at 

det vil bli en mindre utfylling av terrenget rundt hytta, stort sett mellom 10-50 cm (Se snitt tegninger). 

Området som skal fylles bak hytta, er areal som tidligere har blitt gravd ut. Dette kan derfor bli sett på som at 

man tilbakestiller terrengnivået til noe nært det naturlige fallet, slik det var før hytta kom. Massen til 

utfylling blir tatt fra utgravingen av kjelleren og fra den eksisterende utfyllingen rundt dagens hytte, som er 

planlagt justert. Dette vil også hjelpe i forhold til sikring mot registrert flomveg på østre delen av tomta. 

 

I utviklingen av hytta er det lagt stor vekt på at den skal tilpasses og nedtrappes best mulig i terrenget. Hytta 

vil bli bygd på en slik måte at den oppleves å passe naturlig inn i omgivelsene. Det blir ingen dype skjæringer 

eller høye fyllinger i form av ei planert tomt, heller ingen høy grunnmur/kjellervegg med dårlig forbindelse 

til utearealene. 

 

I den grad det er mulig, vil vi også unngå graving ut mot fasadene. Da er det større sjanse for å bevare det 

grunne rotsystemet til omkringliggende grantrær og bevare mest mulig av den eksisterende vegetasjonen. 
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Takvinkel og oppbrettet gesims i nord-fasade 

Administrasjonen ser at det er vanskelig å definere denne bygningsdelen og det må behandles som en 

dispensasjon. Se videre beskrivelse i dispensasjonssøknad. 

 

 

Mønehøyde 

Etter vår tolkning av bestemmelsen er dette ikke en dispensasjonssak, og vi håper at kommunen kan 

revurdere sitt syn her sammenholdt med det vi oppfattet under forhåndskonferansen. Mønet er tegnet 6 m 

over ringmur direkte under. Det står i pkt. 3.5 at «Hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m……….over 

ferdig grunnmur». Det er ikke beskrevet at mønehøyde må måles fra den laveste grunnmuren på hytta. En 

slik forståelse ville umuliggjøre anvendelsen av reguleringsbestemmelsene i skrånende terreng, uten høy 

kjellervegg i fasaden. 

 

Dette er videre beskrevet i dispensasjonssøknaden.  

 

 

Dispensasjonssøknad 

Det følger med en dispensasjonssøknad fra pkt. 3.5 i bestemmelsen angående oppbretting i gesims i nord-

fasaden, og mønehøyde målt fra laveste del av grunnmur i den grad slik dispensasjon er nødvendig. 

 

 

 

 

Sam Hughes 
Sivilarkitekt MNAL 

  

+47 417 932 90 

sam@mange-bekker.no 

 

www.mange-bekker.no 

 

MANGE BEKKER ARKITEKTUR AS 

Fabrikken 

Løkkegata 9 

2615. Lillehammer 
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Søknad om ramme�llatelse
e�er plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Søknaden gjelder
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
155 62 0 0

Kommune Øyer

Adresse Lunnstadmyrvegen 425 , 2636 ØYER

TILTAKETS ART OG BRUK

Tiltakstype:
 

Ny� bygg - Over 70 m2 -Ikke boligformål

Riving av hele bygg

Næringsgruppe:

Bygningstype: 161 Hy�er, sommerhus ol. Fri�dsbygg

Formål: Fri�dsbolig

TILTAKSHAVER
Navn Geir Sand og Inger Kjers� Dørstad

Telefon

Mobiltelefon 95704277

E-postadresse gesa@schjodt.no

Adresse Dalsveien 31, 0775 OSLO

ANSVARLIG SØKER

Navn MANGE BEKKER ARKITEKTUR AS

Kontaktperson Sam Hughes

Telefon

Mobiltelefon 41793290

E-postadresse sam@mange-bekker.no

Adresse Ekromskogen 14A, 2624 LILLEHAMMER

Organisasjonsnummer 824958742
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VARSLING

Er �ltaket unnta� nabovarsling?
 

Nei

Foreligger det merknader fra naboer eller
gjenboere?

Nei

 

 
 
FORHÅNDSKONFERANSE
Forhåndskonferanse er avholdt

 
 

SØKNAD OM DISPENSASJON

Det søkes om dispensasjon fra:
Arealplaner

Beskrivelse
I den grad de�e er nødvendig, søkes om dispensasjon fra bestemmelsene om maks mønehøyde i
reguleringsbestemmelse pkt 3.5 på en mindre del av hy�a og maks gesimshøyde på et mindre takopplø� i fasade
mot nord.

Begrunnelse
Se vedlagt dispensasjonssøknad.
 
 

Arealdisponering

PLANSTATUS MV.
Type Plan Reguleringsplan

Navn på plan Reguleringsbestemmelse for Ha�elltoppen hy�egrend

Reguleringsformål Hy�e - Fri�dsbebyggelse - H

Beregningsregel angi� i gjeldende plan Bebygd areal (BYA)

Grad av utny�ng iht. gjeldende plan 190 m²
 

BEBYGGELSEN
 Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 190 m²
 Areal eksisterende bebyggelse 166 m²

- Areal som skal rives 166 m²

+ Areal ny bebyggelse 190 m²

+ Parkeringsareal 0 m²

= Sum areal 190 m²
 
GRAD AV UTNYTTING

06.07.2020 16:25:49 AR
381125172

06
.0

7.
20

20
 1

6:
25

:4
9 

AR
38

11
25

17
2

 2



Beregnet grad av utny�ng 190 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
 
 

VANNFORSYNING
Tilknytning Offentlig vannverk

Krysser vann�lførsel annens grunn? Nei
 

AVLØP
Tilknytning Offentlig avløpsanlegg

Krysser avløpsanlegg annens grunn? Nei
 
OVERVANN
Blir takvann/overvann ført �l terreng? Ja

Finnes det avløpssystem for overvann? Nei
 
 

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.
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SIGNERT AV

SAM HUGHES på vegne av MANGE BEKKER ARKITEKTUR AS
De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn
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