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SØKNAD OM DISPENSASJON IHT. PBL. § 19-2 FRA REGULERINGSPLAN FOR LAUVLIA HYTTEGREND PKT. 3.3 

 
I samband med søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny 
fritidsbolig i Nedre Vesleslåa 28 søkes det om dispensasjon for følgende forhold i reguleringsplanen for 
Lauvlia hyttegrend i Øyer kommune godkjent i Øyer kommunestyre 02.09.2004.  
 
Pkt. 3.3 Plassering, utforming 
Maksimal mønehøyde på hyttene settes til 5,5 m og maksimal gesimshøyde til 2,85 m over ferdig 
grunnmur.» 
 
Bestemmelsen legger med andre ord til grunn at det skal bygges hytter med en etasje. 
 

Kartutsnitt eksisterende situasjon Nedre Vesleslåa 28                   Dagens hytte og anneks med sletta på sørsida 

 
Tomta består av en smal langstrakt slette med en skråning oppover mot øst og en brattere skråning 
nedover på vestsida. Eksisterende hytte ble bygget i 1975 og annekset i 2015. Dagens hytte er på 54 m2 
og bygd med relativt lite isolasjon. Tiltakshaver er nå blitt en større familie og ønsker seg en større hytte. 
Eksisterende hyttes forfatning er slik at det nå vil være mer hensiktsmessig å bygge en ny framfor å flikke 
på og utvide den gamle hytta. 
 
 
Første vesentlige vilkår for å gi dispensasjon er at hensynet bak regelen det dispenseres fra, ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. 
 
Hensynet bak regelen her må være at en ikke ønsker høye bygg. Tenkt tiltak er utført med en sokkeletasje. 
Vi mener topografien på tomta ligger godt til rette for et slikt grep. Gesims- og mønehøyde vil omtrent 
tilsvare gesims- og mønehøyde på dagens hytte.  
 

vedlegg nr.  B-1 



 
Flyfoto Nedre Vesleslåa 28med nabobebyggelse       

                                                  
Bestemmelsene åpner også for at en kan bygge arker/takopplett/oppstugu. Omsøkt tiltak beholder i 
hovedsak ett saltak som en enkel og visuelt rolig hovedform. Det registreres at de fleste hytter i 
naboområdet er relativt konglomeratiske og polygone i både utstrekning og høyde, jfr. vedlagt flyfoto. 
Flyfotoet viser også at det er en del vegetasjon på vestsida av hytta som vil være med å skjerme 
vestfasaden i toetasjes høyde. 
 
 
Det andre vesentlige vilkåret for å gi dispensasjon er at fordelene må være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 
 
Tiltakshaver kunne ha valgt å bygge en dobbel så stor hytte i utstrekning. Reguleringsbestemmelsene 
tillater totalt maks. 180 m2 BRA, dvs. at med et anneks på 32 m2 kunne ny hytte ha vært 148 m2 BRA på 
en flate. Vi tenker at halve avtrykket med sokkeletasjeløsningen er prisverdig på den måten at bygget 
utgjør et mindre stempelavtrykk i naturen. Mindre avtrykk av hytta gir også mer uterom for tomta, noe vi 
mener vil være positivt for nåværende og framtidige brukere av hytta mht. rekreasjon. Vi mener at 
planlagt tiltak for fritidsbolig totalt sett vil være av positiv karakter både for helse og miljø slik det er 
etterspurt i PBL § 19-2. 
 
Mht. arkitektonisk uttrykk vil ny hytte være tettere beslektet med dagens anneks enn dagens hytte. Dette 
vil være et positivt bidrag for omgivelsene. 
 
 
Mvh       

 
Bjørn Horten 
sivilarkitekt MNAL 
m. 472 57 814 



RAM arkitektur as    Elvegata 19, 2609 Lillehammer     T: 61 26 08 00    Org.nr.: 986 771 735     www.ram-arkitektur.no 

 

 
 
 
 

Øyer kommune – Arealplan, bygg og Eiendom 
Kongsvegen 325 
2636 Øyer 
 
 
 
Dato:  03.01.2021 
Deres ref.:  
Fil: H:\20041\myndigheter\Dispensasjonssøknad\20041-210103\20041 rammesøknad.doc 

 
RIVING AV FRITIDSBOLIG OG OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG – gnr 5 bnr 40, Nedre Vesleslåa 28, 2636 Øyer  
Tiltakshaver: Helena Padel, Tideliusgrand 9, lgh 21304, SE 118 69 Stockholm, Sverige. 
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE MED DISPENSASJONSSØKNAD- følgebrev 
 
Det søkes om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig i Nedre 
Vesleslåa 28.  Det søkes også om dispensasjon for å bygge en sokkeletasje, jfr. egen vedlagt 
dispensasjonssøknad.  
 
Søknad om rammetillatelse er sendt via byggsok.net (MAKS-søk, digital plattform levert av 
Arkitektbedriftene i Norge) og inneholder følgende dokumenter og tegninger: 
 

- Søknadsskjema og opplysninger om tiltaket 
B1 Søknad om dispensasjon 
C1 Nabovarsel (digitalt og med post) 
C2  Kvittering for nabovarsel (digitalt) 
C3 Kvittering for nabovarsel (med post) 
D1 Tegning nr. A201 Situasjonsplan  1:500 
E1 Tegning nr. A201 Planer  1:100 
E2 Tegning nr. A401 Snitt og fasader  1:100 
F1 Følgebrev (dette brevet) 
G1 Gjennomføringsplan, versjon 1 (med forslag til fagområder) 
G2 Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker og prosjektering arkitektur, tiltaksklasse 1, for 

RAM arkitektur 
 
Tiltak 
Tomta består av en smal langstrakt slette med en skråning oppover mot øst og en brattere skråning 
nedover på vestsida. På tomta i dag står det ei hytte fra 1975 og et anneks fra 2015. Eksisterende hytte er 
tenkt revet og erstattes med ei ny hytte.  
 

 
Eksisterende anneks og hytte. Hytta er tenkt revet.  

vedlegg nr.  F-1 



 
 
 
Utforming, material- og fargebruk 
Ny hytte er tenkt utformet som en saltaksform med sokkeletasje. Arkitektonisk uttrykk, materialer og 
farger er tenkt som annekset, dvs. patinert grå/jernvitriolbehandlet ytterkledning med hvite vinduer. 
Taktekking utføres med papp eller tretekking. 
 
 
Arealer 
Bruksareal anneks: 32 m2 
 
Bruksareal ny hytte: 
 BRA eks. åpent areal (m2) åpent areal (m2) sum BRA (m2) 
plan U 67,5 2,0 70 
plan 1 76,4 0 76 
sum   146 
 
Maksimalt tillatt bruksareal er 180 m2. 
 
Bebygd areal ny hytte: 109 m2 
 
Parkeringsarealet er ikke medtatt i totalt bruksareal. 
 
 
Nabovarsel 
Vi har ikke mottatt merknader til utsendt nabovarsel. 
 
 
 
Mvh       

 
Bjørn Horten 
sivilarkitekt MNAL 
m. 472 57 814 
 
 
 
 
 

 
Kopi: Tiltakshaver 







 
VARSLING

Er �ltaket unnta� nabovarsling?
 

Nei

Foreligger det merknader fra naboer eller
gjenboere?

Nei

 

FØLGEBREV
Se eget vedlegg

 
 

 
 

SØKNAD OM DISPENSASJON

Det søkes om dispensasjon fra:
Arealplaner

Beskrivelse
Søker om dispensasjon �l å bygge sokkeletasje

Begrunnelse
Topografi, lite avtrykk i terrenget
 
 

Arealdisponering

PLANSTATUS MV.
Type Plan Reguleringsplan

Navn på plan Lauvlia hy�egrend i Øyer kommune

Reguleringsformål Fri�dsbolig

Andre relevante krav Gesimshøyde maks. 2,85 m

Beregningsregel angi� i gjeldende plan Totalt bruksareal (T-BRA)

Grad av utny�ng iht. gjeldende plan 0 m²
 

BEBYGGELSEN
 Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 180 m²
 Areal eksisterende bebyggelse 98 m²

- Areal som skal rives 66 m²

+ Areal ny bebyggelse 146 m²

+ Parkeringsareal 0 m²

= Sum areal 178 m²
 
GRAD AV UTNYTTING
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Beregnet grad av utny�ng 178 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: PrivatVeg
 

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
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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

BJØRN HORTEN på vegne av RAM ARKITEKTUR AS
De�e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al�nn
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