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64/16/36 Dispensasjon og tillatelse til tilbygg til fritidsbolig - Lykkjavegen 953
Vedtak
Søknaden om oppføring av tilbygg til fritidsbolig er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.)
§§ 21-4 og 20-3.
Søknaden om dispensasjon fra krav om takvinkel etter reguleringsplanen § 5.5 for deler av
tilbygget 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.
Gebyr for behandling av søknaden
Det blir sendt ut faktura til tiltakshaver, Gunnvald Kvarstein, Haråsveien 17 C, 0283 Oslo, i
etterkant av vedtaket. Fakturagrunnlaget for behandling av søknaden er 3 720 kr
(dispensasjon) og 7 740 kr (tilbygg fritidsbolig), totalt 11 460 kr.
Kommunens gebyrregulativ for tekniske tjenester finner du her:
https://www.hemsedal.kommune.no/siteassets/hemsedal/teknisk-eiendom-ognaring/gebyrregulativ-2021.pdf
Opplysninger om saken
Vi mottok 17.08.2021 søknad om tillatelse til tilbygg til fritidsbolig. Det ble 26.08.2021 sendt
inn revidert plantegning. Vi sendte 01.09.2021 foreløpig svar i saken og etterspurte
tilleggsdokumentasjon. Tilleggsdokumentasjon ble sendt inn 07.09.2021. Vi etterspurte
13.09.2021 ytterliggere tilleggsdokumentasjon, som vi mottok 16.09.2021. Det er søkt om
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dispensasjon for krav om 22-35 grader takvinkel for deler av tilbygget. Omsøkte takvinkel på
denne delen av tilbygget er 15 grader, tilsvarende eksisterende.
Grad av utnytting
200 m² BYA

Matrikkelareal
80 m²

Bruksareal (BRA)
80 m²

Bebygd areal (BYA)
Eksisterende 76,5 m²
Nytt tilbygg 87 m²
Parkering 36 m²
Totalt 199,5 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
Mottatt 07.09.2021
Fasader
29.12.2020
Terrengsnitt og
Mottatt 16.09.2021
snittegning
Plantegninger

Tegningsnummer
D1
E1-E4
E7
E5 og E6

Gjennomføringsplan
Gjennomføringsplan datert 14.08.2021 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 er regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplan Attjern, planID 2015003.
Dispensasjonsvurderingen
Søker har begrunnet søknaden med at del av tilbygg som er i forlengelse av eksisterende
hytte har 15 grader takvinkel. Det vil forringe uttrykket på hytta dersom takvinkel må endres
på denne delen i tråd med reguleringsplanen.
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
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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.
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 takvinkel på 22-35 grader er å ha en helhetlig utforming av
bebyggelsen i området. Eksisterende hytte med 15 grader takvinkel er oppført før gjeldende
reguleringsplanen ble vedtatt. Den delen av tilbygget som det er søkt dispensasjon for,
kommer i forlengelse av eksisterende hytte, med samme møneretning. Det er en liten del av
tilbygget, og det vil være naturlig at takvinkel er lik eksisterende hytte. Ettersom hytta
allerede har 15 grader takvinkel og det er snakk om en liten del av nytt tilbygg, vil ikke
omsøkte dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsen.
Kommunen mener at hensynet bak krav om takvinkel etter reguleringsplanen § 5.5 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 oppføre bebyggelse i strid med krav til takvinkel. Ny
bebyggelse vil da få en slakere vinkel enn det som er bestemt i reguleringsplanen. Det vil
imidlertid være en fordel at den delen av tilbygget som er en forlengelse av eksisterende
hytte, med samme møneretning, får samme takvinkel som eksisterende bebyggelse.
Eksisterende hytte har 15 grader takvinkel. Søker viser til at det vil forringe uttrykket på
hytta dersom denne delen av tilbygget må oppfylle kravet til takvinkel. Øvrig del av tilbygget
blir lagt vinkelrett på eksisterende, og vil ivareta kravet til takvinkel.
Kommunen mener at fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene etter
en samlet vurdering.
3. Konklusjon
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Kommunen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra krav om takvinkel etter
reguleringsplanen § 5.5 for deler av tilbygget er oppfylt.
Nabovarsling
Det er gjennomført nabovarsling av søknaden. Søker har opplyst at det ikke er
nabomerknader i saken.
Dispensasjon fra krav om takvinkel er ikke nabovarslet spesifikt. Tegningene som er
nabovarslet viser takvinkel på 15 grader, og dette blir en forlengelse av eksisterende hytte
med tilsvarende takvinkel.
Kommunen kan ikke se at det er behov for å gjennomføre ytterligere nabovarsling, jf. pbl. §
21-3 andre ledd.
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 tilbygget skal kobles til eksisterende privat avløpsanlegg på eiendommen.
Søknaden har vært til uttalelse hos utslippsavdelingen i kommunen. De har kommentert at
avløp anses for å være tilstrekkelig sikret og i tråd med forurensningsloven på nåværende
tidspunkt. Utslippsavdelingen uttaler at anleggseier må regne med å få pålegg om tilkobling
til fellesanlegg etter at eget anlegg er 15 år gammelt.
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.

Side 4 av 4

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
Elisabeth Skaret Lund
Rådgiver

Elektronisk godkjent utan signatur

Ekstern kopi
Gunnvald Kvarstein
Intern kopi
Jonas Bakko Enoksen
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