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59/177 Dispensasjon og tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Gamle
Løkjestølen - Jan Løken
Vedtak
Søknaden om oppføring av fritidsbolig er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 21-4
og 20-3.
Søknaden om dispensasjon fra forbud mot ny hytte i LNF-spredt etter kommuneplanen §
3.1.3 for oppføring av fritidsbolig er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre
ledd.
Vilkår for tillatelsen:
1. Tillatelsen faller bort dersom arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år, jf. pbl. § 21-9. Det
samme gjelder hvis arbeidet stanser i mer enn 2 år.
2. Bygningen kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest, jf. pbl. § 21-10.
Opplysninger om saken
Bakgrunn
Det har tidligere vært gitt dispensasjon og byggetillatelse på eiendommen. Fylkesmannen i
Buskerud ga negativ uttalelse til søknaden, og klagde på godkjenningen. Saken var til
behandling ved settefylkesmann hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen ble ikke tatt
til følge, og tillatelse til fritidsbolig ble stående. Vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus datert 03.05.2013 (saksnr. 2012/1422) følger vedlagt. Mer historikk i saken
kommer fram i dette vedtaket. Tillatelsen har gått ut, og det er derfor søkt på nytt. På
bakgrunn av tidligere gitte tillatelse er det utført noe grunnarbeider på tomta.
Beskrivelse av saken

Hemsedalsvegen 2889 , 3560 HEMSEDAL
www.hemsedal.kommune.no
postmottak@hemsedal.kommune.no

Tlf.:
31408800
Org.nr: 964952701

Bankgiro: 23672014964

Vi mottok 16.06.2021 søknad om oppføring av fritidsbolig på eiendom 59/177. Det ble også
søkt om dispensasjon. I søknaden var det sendt inn dokumentasjon på nabomerknader fra
hjemmelshavere til gnr/bnr 59/176. Merknaden gjaldt mønehøyde på 5,5 meter. Denne ble
redusert til 5 meter, og naboene med merknader ble varslet med nye tegninger.
30.06.2021 mottok vi nabomerknader fra hjemmelshavere til gnr/bnr 59/176. Samme dag
sendte vi foreløpig svar til søker, hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon i saken.
Nabomerknadene ble også oversendt til søker.
Vi mottok 15.07.2021 tilleggsdokumentasjon fra søker i saken. 10.08.2021 mottok vi
ytterligere merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 59/176.
Vi etterspurte søknad om dispensasjon fra forbud mot ny hytte i LNF-spredt i brev datert
19.08.2021. Dette da det tidligere ikke var angitt hva det søkes om dispensasjon fra.
Vi mottok 23.08.2021 redegjørelse fra søker på nabomerknadene, og kart over prosjektert
avløpsanlegg som er godkjent for eiendommen.
08.09.2021 mottok vi kopi av nabomerknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 59/176, og
15.09.2021 mottok vi søknad om dispensasjon fra forbud mot ny hytte i LNF spredt fra søker
og dokumentasjon på nabovarsling av dispensasjonen. Ytterligere dokumentasjon på
nabovarsling mottok vi 16.09.2021. Søknaden var da komplett, og kunne behandles.
Grad av utnytting Matrikkelareal
150 m² (inkl. 30 m² 149 m²
parkering)

Bruksareal (BRA)
154 m²

Bebygd areal (BYA)
Hytte 119 m²
Parkering 30 m²
Totalt 149 m²

Kommunen plikter å føre eksisterende og ny bygningsinformasjon i matrikkelen, jf.
matrikkellova § 25.
Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen:
Type tegning
Dato
Situasjonsplan 31.08.20 – revidert 31.05.2021
Fasader
20.08.20 – revidert 31.05.21 og 01.07.21
Terrengsnitt
20.08.20 – revidert 31.05.21 og 01.07.21
Snittegninger 20.08.20 – revidert 31.05.21
Plantegninger 20.08.20 – revidert 31.05.21

Tegningsnummer
D-1
E-5, E-6, E-7, E-8
E-9
E-1
E-2, E-3, E-4

Aktsomhetsområde for skred
Eiendommen ligger i aktsomhetsområde for snøskred, jord- og flomskred. Det ble
15.07.2021 sendt inn skredrapport fra Skred AS, datert 07.07.2021. Skredrapporten
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konkluderer med at tiltak på eiendommen plasseres i sikkerhetsklasse S2, og at hytta kan
oppføres uten behov for sikringstiltak mot skred.
Gjennomføringsplan
Gjennomføringsplan datert 14.06.2021 er lagt til grunn for tillatelsen jf. byggesaksforskriften
(SAK10) § 5-3.
Dersom ansvarsretter skal endres, må erklæringene om ansvarsrett og oppdatert
gjennomføringsplan sendes kommunen senest før foretaket starter arbeidet, jf. pbl. § 23-3
andre ledd.
Ved søknad om ferdigattest skal det sendes inn oppdatert gjennomføringsplan som viser at
tiltaket og sluttkontroll er fullført, jf. SAK10 § 5-3 femte ledd.
Plangrunnlaget
Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen avsatt til LNF-HB, spredt
fritidsbebyggelse.
Det er ikke tillatt med oppføring av nye hytter på andre områder enn de som fremgår av
kommuneplanen § 3.1.3. Utvidelse av eksisterende i tråd med krav til utnyttelse er tillatt, jf.
kommuneplanen § 3.1.3.
Dispensasjonsvurderingen
Søker har begrunnet søknaden med at det er tidligere gitt byggetillatelse til hytte, som har
gått ut. Videre viser søker til at det er utført grave- og fundamenteringsarbeider, og at det er
prosjektert og etablert godkjent avløpsanlegg på eiendommen.
For å kunne gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. Hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale
eller regionale interesser, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi
dispensasjonen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl. § 19-2
andre ledd. Hvis vilkårene er oppfylt, kan kommunen gi dispensasjon.
Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor rammene av planer og plan- og
bygningslovgivningen. Dispensasjoner kan brukes i de tilfeller hvor planen har fått utilsiktet
virkning. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for
helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 tredje ledd. Personlige og
økonomiske hensyn vektlegges normalt ikke, jf. Ot. Prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242.
1. Vilkår
Det første vilkåret som må være oppfylt, er at hensynene bak bestemmelsen det søkes om
dispensasjon fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale
interesser, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt.
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Hensynet bak lovens formålsbestemmelse er blant annet å fremme bærekraftig utvikling til
det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, jf. pbl. § 1-1.
Hensynet bak bestemmelsen om forbud mot nye hytter i LNF-spredt er å ivareta
landbruksformålet, og å sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Det er
åpnet for spredt bebyggelse i noen områder som er spesifikt angitt i planen. Det er allerede
utført noe grunnarbeider på tomta, med bakgrunn i tidligere gitte tillatelse til oppføring av
hytte. Terrenget er derfor ikke lenger urørt, og tomta er bearbeidet med mål om bygging.
Eiendommen bærer derfor allerede preg av å være privatisert. Det kan derfor ikke sies at
hensynet til LNF blir nevneverdig berørt. Fritidsboligen i seg selv vil ikke påvirke hensynet.
Kommunen mener at hensynet bak forbud mot ny hytte i LNF-spredt etter kommuneplanen
§ 3.1.3 ikke blir vesentlig tilsidesatt.
2. Vilkår
Det andre vilkåret som må være oppfylt, er at fordelene ved å gi dispensasjonen må være
klart større enn ulempene.
Det vil kunne være en ulempe å sette opp en ny hytte i et område avsatt til LNF-spredt.
Dersom det skal være tillatt med nye hytter på disse eiendommene, må det være angitt
spesifikt i kommuneplanen. Dette er ikke gjort for omsøkte eiendom. Det er imidlertid
allerede gjennomført noe grunnarbeider med bakgrunn i tidligere gitte tillatelse. Terrenget
er dermed endret sammenlignet med opprinnelig terreng. Eiendommen fremstår som en
påbegynt byggetomt, og er allerede privatisert. Det er tidligere gitt tillatelse til oppføring av
hytte på eiendommen. Det er enkelte hytter i området, og det vil fortsatt fremstå som
spredt hyttebebyggelse i området etter dispensasjonen. Det vil være positivt å få tomta
ferdig med tanke på terreng, hvor det allerede er utført arbeider, slik at det ikke blir liggende
en uferdig tomt med grunnarbeider. I tillegg vil omsøkte fritidsbolig bli oppført i tråd med
krav til utnyttelse innenfor arealformålet.
Kommunen mener at fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering.
3. Konklusjon
Ved behandling av søknaden om dispensasjon i hovedutvalget i møtet 20.09.2013 ble
tillatelsen begrunnet med at det opprinnelig på gnr/bnr 59/176 var en gammel stølsbu og en
utleiehytte, og at det var tenkt å dele tomta mellom stølsbu og utleiehytte, det vil si to
tomter med hver sine bygg. På grunn av tomta sin utforming var det mer praktisk å dele
tomta på en annen måte, som resulterte i at eiendom gnr/bnr 59/177 ble fradelt som
ubebygd tomt. Hovedutvalget konkluderte da med at det var rettferdig at det ble gitt
dispensasjon for oppføring av hytte på gnr/bnr 59/177.
Kommunen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra forbud mot ny hytte i LNF-spredt
etter kommuneplanen § 3.1.3 for oppføring av fritidsbolig er oppfylt.
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Nabovarsling
Det er gjennomført nabovarsling av søknaden. Søker har opplyst at det er nabomerknader i
saken fra hjemmelshavere til gnr/bnr 59/176, Astrid Asla, Tor Benjamin Johnsen og Knut
Alexander Johnsen.
Merknaden går i hovedsak ut på følgende:
- Er i utgangspunktet positive til at det blir bygget fritidsbolig på eiendommen.
- Søknaden er ufullstendig, da det mangler minsteavstander til annen bebyggelse,
vegmidten, VA-anlegg, og ledninger i grunnen, tegningene er mangelfulle, og det
mangler gjennomføringsplan.
- Fritidsboligen er lagt for høyt i terrenget, og fylling blir 1,2 meter. Tidligere godkjente
fritidsbolig er lagt på kote 934 og omsøkte er på kote 935. På reviderte tegninger av
fylling på 1 meter, mangler det forklaring til hvorfor det ikke lenger er nødvendig
med 10/20 cm fylling.
- Fylling i tegningsgrunnlaget fremstår som hypotetiske, er kun tatt ut fra kart og
gjenspeiler ikke hvordan tomta ser ut.
- Krav til god tilpasning til terreng og landskap er ikke oppfylt.
- Kommunen bør gjennomføre en befaring på eiendommen, da tegningsrunnlaget er
mangelfullt.
- Avløpsanlegget er ikke tilstrekkelig dokumentert og tilhører eierne på eiendom
gnr/bnr 59/176.
- Analyser av vannkvalitet er ikke dokumentert, og søker bør bli pålagt å koble seg på
naboene sitt avløpsanlegg, mot et vederlag.
Søker har kommet med disse kommentarene til nabomerknaden:
- Naboforhold er avklart tidligere, og søker har vist til tilbakemelding fra naboene
15.06.2021 hvor de bekrefter dette.
- Ber kommunen vurdere om søknaden er ufullstendig. Ut fra terrenginngrep til
spredegrøft, ser det ut til at avstand fra bebyggelse og til ledninger er minst 4-5
meter. Dette er det lagt ved kart som viser.
- Fasadetegninger og terrenglinjer viser at fylling på reviderte tegning er tegnet mer på
skrå og at det ikke er gjort endringer på høydeplasseringen av selve hytta.
- Terreng på kartet er teoretisk, da tomta er utgravd på grunn av tidligere tillatelse.
Hytta er plassert riktig ut fra gitte forutsetninger.
- Det blir eget borehull etter vann på omsøkte eiendom.
- Avløpsanlegget er godkjent for både gnr/bnr 59/176 og gnr/bnr 59/177. Videre
forhold er privatrettslig, og derfor ikke relevant for byggesaken.
Kommunens vurdering:
- Krav til søknaden
Søknad om byggetiltak skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger for tiltaket og
kommunen, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4. Hvilke opplysninger som er relevante og
nødvendige vil kunne variere i de ulike sakene. Naboene har kommentert en del momenter
som kan være relevante ved søknad om tillatelse. Kommunen skal ved mistanke om konflikt
med tiltaket, etterspørre dokumentasjon hvis dette ikke er fremlagt ved søknaden.
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Kommunen ser ikke grunn til å etterspørre opplysninger om minsteavstand til annen
bebyggelse da kravet om 8 meter i teknisk forskrift anses som oppfylt. I tilfeller hvor
bebyggelse på naboeiendom blir liggende nærmere enn 8 meter, skal det gjennomføres
tiltak for brannsikring. Dette er et krav etter teknisk forskrift, som det forutsettes at søker
følger.
Avstand til midten av vei vil kun være relevant ved offentlig vei (kommunal, fylkes- eller
europavei) da det er krav om avstander til senterlinje i veien. Det vil ikke være relevant ved
privat vei, Gamle Løkjestølvegen og Løkjestølvegen. Ved privat vei er det krav om 4 meter
avstand til nabogrense, som øvrige private eiendommer, jf. pbl. § 29-4.
Situasjonsplan som er godkjent i forbindelse med utslippstillatelse og avløpsanlegg på
eiendommene gnr/bnr 59/176 og gnr/bnr 59/177 viser at ledninger og VA-anlegg ligger helt
øst på omsøkte eiendom. Omsøkte fritidsbolig er plassert langt vest på tomta. Søker har
sendt inn situasjonskart som viser at bebyggelsen blir liggende i en avstand på minimum 4-5
meter fra ledningene. Det forutsettes at byggearbeidene på omsøkte eiendom ikke kommer
i konflikt med eksisterende VA-anlegg og ledninger på eiendommen.
Det er ikke krav om at kommunens situasjonskart blir brukt ved søknad om tillatelse.
Formålet med situasjonskart er å vise omsøkte tiltak og plassering av denne på
eiendommen. Kommunen mener at bebyggelsen kommer klart frem på innsendte
situasjonskart. Søker har sendt inn tegninger som viser fasader av bygget og terrengsnitt.
Kommunen mener at terrengendringer og bebyggelse er tilstrekkelig dokumentert til å gi
tillatelse til fritidsbolig.
Naboene viser til at søknaden ikke inneholder gjennomføringsplan. Ved søknad om
ansvarsrett er det krav om at det sendes inn gjennomføringsplan. Dette er gjort, og
gjennomføringsplan datert 14.06.2021 er lagt til grunn for tillatelsen. Det er ikke krav til at
gjennomføringsplan blir nabovarslet. Nabovarslet skal inneholde situasjonskart og tegninger,
jf. SAK10 § 5-2 andre ledd.
Kommunen kan ikke se at det foreligger grunnlag for å si at søknaden er ufullstendig. Den er
behandlet på lik linje med andre søknader om tiltak, og det er etterspurt relevant og
nødvendig dokumentasjon.
- Terreng
Det er sendt inn nye tegninger 15.07.2021 som viser at terrenget får en fylling på 1 meter, i
tråd med kommuneplanen. Dette etter merknad fra naboer og gjennomgang av søknaden
hos kommunen. Søker justerte da terrenghøyden slik at fyllingen blir på 1 meter. Fyllingen er
flatet noe ut på reviderte tegninger.
Kommunen har sammenlignet innsendte, reviderte tegninger med tidligere godkjent, og kan
ikke se at terrenget blir nevneverdig annerledes. På tidligere godkjente tegninger er det ikke
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satt kotehøyde. Mønehøyden på tidligere godkjente tegninger var 5,5 meter, og er på
innsendte tegninger endret til 5 meter. Dialog mellom naboer og søker viser at det
opprinnelig var et ønske om mønehøyde på 5,5 meter på omsøkte hytte, men at dette ble
endret i tråd med merknad fra naboene.
Kommunen mener at mønehøyden og fylling på omsøkte tiltak er i tråd med
kommuneplanen.
- Vann og avløpsanlegg
Det er opplyst at fritidsboligen skal kobles til privat vann, og søker skriver at det blir eget
borehull på omsøkte eiendom. Kommunen har lagt dette til grunn for tillatelsen, jf. pbl. § 271. Det er tiltakshaver sitt ansvar å sørge for at vannkvaliteten er tilstrekkelig på
eiendommen.
Det er opplyst at fritidsboligen skal kobles til privat avløpsanlegg. Det er gitt tillatelse til
utslipp og avløpsanlegg 08.01.2013 for eiendommene gnr/bnr 59/176 og 59/177.
Situasjonskart som er godkjent i forbindelse med avløpssøknaden viser at enhetene som er
nødvendig for å bruke anlegget på omsøkte eiendom, ligger på gnr/bnr 59/177. Kommunen
forutsetter at tiltakshaver har rett til å koble seg på anlegg som ligger på egen grunn, og
anser på bakgrunn av dette at anlegget er sikret, jf. pbl. § 27-2. Økonomiske forhold og
etterfølgende privatrettslig konflikt tar ikke kommunen stilling til.
Konklusjon
Kommunen tar ikke nabomerknadene til følge.
Ansvar i byggesaken
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med plan- og
bygningsloven og teknisk forskrift. Ansvaret skal videreføres til ansvarlige foretak, og dersom
tiltaket ikke er tilstrekkelig belagt med ansvarlig foretak, har tiltakshaver ansvar, jf. pbl. § 231.
Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, har ansvar for at
søknaden, skal samordne ansvarlige foretak og sørge for at alle oppgaver er ansvarsbelagt,
jf. pbl. § 23-4. Ansvarlig søker har ansvaret for at tiltaket blir avsluttet ved å sende inn
nødvendige opplysninger ved søknad om ferdigattest.
Vann og avløp
Det er opplyst at bygningen skal kobles til privat avløpsanlegg. Det er gitt utslippstillatelse
08.01.2013 (saksnr. 12/03086-2) for eiendommene gnr/bnr 59/176 og 59/177.
Situasjonskart som er godkjent ved avløpssøknaden viser at enhetene som trengs for å bruke
anlegget på gnr/bnr 59/177, ligger på gnr/bnr 59/177. Det forutsettes at tiltakshaver har rett
til å koble seg på anlegg som ligger på egen grunn. Vi finner på denne bakgrunn at anlegget
er sikret for gnr/bnr 59/177, jf. pbl. § 27-2. Økonomiske forhold og etterfølgende
privatrettslig konflikt tar ikke kommunen stilling til.
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Kulturminner
Hvis det under anleggsarbeidet dukker opp automatisk fredede kulturminner, må arbeidet
straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen skal varsles, jf. kulturminneloven § 8-2.
Informasjon om klagerett
Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.)
§§ 2 første ledd bokstav e og 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunktet du mottok
vedtaket, jf. fvl. § 29. Du må opplyse om datoen for når du mottok vedtaket, hvilket vedtak
du klager på, endringer du ønsker, og begrunnelse for klagen. I tillegg må du skrive under på
klagen.
Selv om du har mulighet til å klage, kan vedtaket normalt gjennomføres straks. Hvis du
mener at vedtaket må gis utsatt iverksetting inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort,
kan du be om dette, jf. fvl. § 42. Avgjørelse om utsatt iverksetting kan du ikke klage på.
Du kan sende klagen din skriftlig til Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560
Hemsedal eller postmottak@hemsedal.kommune.no.
Hvis kommunen ikke endrer vedtaket etter klage, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i
Oslo og Viken for klagebehandling.
Du kan ikke reise søksmål om gyldigheten eller erstatning som følge av vedtaket, uten at du
har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av den høyeste klageinstansen som står
åpen, jf. fvl. § 27 b. Dersom det har gått 6 måneder fra du fremsatte klage første gang, og
det ikke er din feil at klageinstansen ikke har avgjort saken, kan du likevel reise søksmål, jf.
fvl. § 27 b.
Med helsing
Ola Frogner
Teknisk sjef
Elisabeth Skaret Lund
Rådgiver

Elektronisk godkjent utan signatur
Vedlegg
1 59177 -endeleg vedtak vedk. søknad byggeløyve stølseigedom, Fredheim gård - Jan Løken(ESA
11157)

Ekstern kopi
Jan Løken
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Knut Alexander Johnsen
Astrid Christine Asla
Tor Benjamin Johnsen
Intern kopi
Jonas Bakko Enoksen
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