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Vedr riving av eksisterende hytte og oppføring av ny fritidsbolig med adresse Espedalsvegen 
1020, Gausdal kommune - gnr/bnr/fnr 107/2/4: 
Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig  

 
 
Tiltakshavere er Helen og Morten Aune 
Arkitekt for plassering av nytt tiltak er Arkitektkontoret Streken AS 
Ansvarlig søker er Arkitektkontoret Streken AS 
 
Planstatus: Reguleringsplan for Strand Espedal sist endret 19.05.2011. 
Overordnet plan: Kommuneplanens arealdel (2020-2032) 

 
Bakgrunn 
Tiltakshaverne Helen og Morten Aune ønsker å rive en eksisterende hytte ved Espedalsvatnet og oppføre ei 
ny hytte med plassering på samme sted.  
 
Tiltaket 
Tiltakshaverne søker å få oppført ny hytte som erstatter den gamle hytta. Denne skal plasseres på samme 
sted, og ingen del av nytt tiltak legges nærmere Espedalsvatnet enn gammel hytte. I direkte tilknytning til hytta 
ønskes oppført et eget bygg som inneholder et observatorium, som forbindes med hytta via en mellomgang. 
Observatoriet er formet som en kuppel, som danner tak over dette mindre bygget. Kuppelen inneholder selve 
instrumentet (teleskop beregnet til observasjon av stjerner og planeter) med åpning mot himmelhvelvet og 
360graders dreiemulighet. Kuppelen er formet som en halvkule, og har en hvit og blank overflate.  
 
 
Søknad om dispensasjon 
 

1. Kuppelens form og materialitet utløser krav til dispensasjonssøknad fra reguleringsplanen.  
 
Tiltaket krever søknad om dispensasjon fra følgende punkter i reguleringsplanen: 

1.1 (utdrag) …«Takflater og fasader skal ha mørke matte farger»… 
2.8 (utdrag) «Bygningene skal ha saltak med takvinkel 20-35 grader.»…»Taktekkingen skal være:    
Torv, tre eller skifer. Tak og fasader skal ha mørke og matte farger.»… 

 
Begrunnelse for søknad om dispensasjon: 
Kuppelen er hvit og blank, og formet som en halvkule, og tilfredsstiller hverken krav til vinkler eller 
materialvalg og overflater. Det er ingen opsjon å velge en mer nøytral form og overflate grunnet kuppelens 
funksjon: Fargen og materialet vil ivareta temperaturen inne i observatoriet, mens kuppelformen gjør at 
teleskopet vil være operativt og samtidig beskyttet til enhver tid.  Observatoriet vil også bli plassert på toppen 
av et bygg som har en gesims på 2,6m og som vil oppføres i h t reguleringsplanens bestemmelser vedr farge- 
og materialvalg. Mønehøyde (toppen av kuppelen) er lik hovedhytta (og i h t høyder definert i 
reguleringsplanen), som vil medvirke til at den ligger «gjemt» bak selve hytta – sett fra vannet.  
Bygget med observatorium plasseres på nordsiden av selve hytta, og vil derfor være helt skjult bak denne, 
sett fra vannet. På bakkenivå vil kuppelen også være lite synlig, grunnet byggets utforming med en kuppel 
plassert litt inntrukket på taket. Fv 255 ligger noen høydemeter over hytta. Hele tiltaket vil være delvis skjult av 
skråningen opp mot vegen og den tette vegetasjonen av grantrær som omkranser hytta og området i dag. 
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2. Hyttas plassering mot fylkesveg 255 utløser krav til dispensasjon fra reguleringsplanen. 

 
Tiltaket krever søknad om dispensasjon fra følgende punkt i reguleringsplanen: 

             8. (utdrag) ….»Det er ikke tillatt å føre opp bygg nærmere enn 50 m frå senterlinje til fylkesveien.»… 
 
Begrunnelse for søknad om dispensasjon: 
Byggegrense mot fylkesveg er inntegnet i reguleringskartet og ligger nede i vannkanten ved gjeldende tiltak. 
Nytt tiltak har en plassering fra fylkesvegens vegmidte på ca 27,1m og ligger altså nærmere fylkesveg enn 
50m. Eksisterende bygg hadde en avstand på 32,9m fra vegmidte. 
Flere av de eksisterende hyttene på festetomt i området mellom Espedalsvatnet og fv 255 ligger med 
tilsvarende korte avstand til fylkevegen: ved rask måling ligger de to nærmeste objektene med avstand på h h 
v 30 og 25,5m fra vegmidte, mens hytter 600m lenger nordvest i samme reguleringsområde ligger med 
avstander under 20m fra vegmidte.  
 

3. Hyttas plassering ved Espedalsvatnet krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
Omsøkt tiltak er plassert med en minsteavstand på 13,0 m fra Espedalsvatnet. 
Det søkes om dispensasjon fra byggeforbudssone mot tiltak langs sjø og vassdrag. 
Dette er nedfelt i plan- og bygningsloven §1-8 og videreført i Kommuneplanens arealdel punkt 1.22. 
 
I kommuneplanens arealdel (2020-2032) står det følgende om byggegrenser langs vassdrag: 
 

1.22 Byggegrenser langs vassdrag (PBL § 1-8) Ved bygge og anleggstiltak etter PBL § 1-6 første ledd 

skal det tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Gausavassdraget og Espedalsvatnet er varig verna vassdrag. 

 A. Byggegrense langs hovedelvene (Gausa, Jøra, Augga) og Espedalsvatnet er 100 meter.  

B. Byggegrense fra vatn/sjøer, mindre elver og større bekker med helårs vannføring er 50 meter  

C. Minimumsavstand til mindre bekker er 20 meter.  

D. Byggegrensene gjelder såfremt annen byggegrense ikke er fastsatt i gjeldene reguleringsplan. 
 
Begrunnelse for søknad om dispensasjon: 
Nytt tiltak plasseres med utgangspunkt i samme avstand til vannet og lik plassering som den eksisterende 
hytta, og strekker seg videre bort fra vannet. Ingen del av nytt tiltak plasseres nærmere vannet enn 
eksisterende hytte som skal rives. 
Det ligger mange hytter langs vatnet som har tilsvarende kort avstand til vannkanten – dette gjelder blant 
annet hyttene på festetomter, som nevnt over. Ny hytte vil ikke belaste strandsone i større grad enn den 
eksisterende, da avstand er uendret.  
 
I reguleringsplanen er de eksisterende hyttene omhandlet i et eget punkt: pkt 3A. Eksisterende hytter mellom 
Fv. 255 og Espedalsvatnet. Derav kan det oppfattes slik at disse hyttene er godkjent oppført der de er 
plassert pr i dag og hensyntatt som registrert fritidsbebyggelse i reguleringsplanen for området.  
I bestemmelsene i punkt 3A er det strengere krav til gesimshøyde og utnyttingsgrad. Disse kravene er 
ivaretatt i omsøkt tiltak. 
 
Oppsummering i h t pbl §19-2: 
Bestemmelsen om dispensasjon er nedfelt i plan- og bygningsloven og fastslår følgende i §19-2: 
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

arkitektkontoret streken as 
Storgata 67a 

2609 lilleammer 
telefon 40 00 33 21 

bankkontonr: 16041374709 
org.nr: 988 622 435 

Dispensasjon fra krav til byggeavstand til Espedalsvatnet og fv 255: 
Tiltakshaverne ønsker å erstatte eksisterende hytte med en hytte som tilfredsstiller deres behov. Eksisterende 
hytte ble oppført i 1962 og er typisk for sin tid: en lav-standard hytte på ca 55 m2 uten innlagt vann, med ett 
soverom, og med gammeldags utedo. Familien ønsker derfor å oppføre en ny og større hytte som 
tilfredsstiller dagens krav og kan huse en familie med besøk, og som med økt komfort vil benyttes mer. I 
forbindelse med tiltaket skal hytta tilknyttes offentlig vann og avløp. Dette vil være en klar fordel av hensyn til 
miljøet generelt og Espedalsvatnet. 
Ny hytte plasseres der den gamle hytta ligger, slik at terrenget i området rundt berøres i minst mulig grad. 
Tiltaket plasseres delvis lenger unna Espedalsvatnet, og ingen del av nytt tiltak legges nærmere vatnet enn 
gammel hytte. Grunnet økt størrelse, vil del av nytt tiltak ligge nærmere fylkesveg. 
Tomten har vært bebygd i 60 år, og eksisterende hytte inngår i landskapet fra tidligere tider. Ny hytte er ikke til 
hinder for bruk av etablerte stier eller strandsone. Bebyggelsen i nærområdet har tilsvarende avstand til veg 
og vann; tiltaket vil derfor ikke endre eventuelle utfordringer som følge av disse avstandene. 
 
Dispensasjon fra krav til takform og materialer: 
Det er ikke mulig å få levert et observatorium med annen form og farge enn omsøkt. Tiltakshaver skulle gjerne 
hatt et anonymt bygg som ikke vekker nysgjerrighet og heller ikke frister til besøk av uvedkommende. Dette 
bygget er derfor plassert i bakkant av hytta, slik at det ikke er synlig fra Espedalsvatnet (til tross for at 
plasseringen ikke er optimal med tanke på forstyrrende varmestråling fra hytta). Hele tiltaket vil være lite 
synlig fra vegen på oversiden, da det er mye skog mellom fylkesvegen og hytta.  
 
Konklusjon: 
Vi mener at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Den eksisterende hytta som skal rives er i reguleringsplanen registrert og 
godkjent med denne beliggenheten (nær vann og veg), og har ligget her i 60 år. Det er derfor naturlig at den 
gamle hytta kan erstattes med ny hytte som fremdeles vil være en relativt liten hytte i dagens målestokk 
(innenfor maks BRA på 120m2), og med et tradisjonelt utseende - uten store vindusflater. At nytt tiltak 
tilknyttes offentlig vann og avløp er satt som et krav i reguleringsplanen og vil være en klar fordel for miljøet 
med tanke på utslipp/sig fra utedo. Observatoriet vil ha avvikende form og materialitet på grunn av dens 
funksjon. Den er derfor plassert mot nord mellom hyttas to «skip», som vil medvirke til at den ligger skjult bak 
selve hytta – sett fra vannet. Med eksisterende rikelig og tett vegetasjon mellom hytta og fylkesveg 255, vil 
observatoriet også i det vesentlige være skjult fra vegen.  
 
Hytta er en ressurs for rekreasjon og avkobling i gode omgivelser, og dette stedet har vært i tiltakshavers eie i 
flere generasjoner. Det er et bidrag til god folkehelse å ha tilgang til et sted som denne hytta ved 
Espedalsvatnet. 
 
Vi mener at fordelene ved å gi dispensasjon gir klare fordeler for tiltakshaver uten at det går på bekostning av 
fellesskapets interesser. En dispensasjon gir større fordeler enn ulemper etter en samlet vurdering, i h t pbl 
§19-2. 
 
 
Lillehammer 02.02.2022 
 
Torunn Dahlum 
Arkitektkontoret Streken AS 
 


