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G/BNR 109/110 KJETIL JACOBSEN, OSLO- SØKNAD OM OPPFØRING AV 
TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG OG NY ADKOMSTVEG I ESPEDALEN  
 
Vedlegg: Plantegning 
 Fasadetegning 
 Situasjonsplan 
 
SAMMENDRAG: 
Det søkes om atkomstveg og tilbygg på 46 m2 på fritidsbolig i Espedalen. Tiltaket krever 
dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan og 100 m byggeforbud langs 
vassdrag. Avstanden til Espedalsvannet er 70 m. Det foreslås at søknaden godkjennes. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det vises til søknad fra Kjetil Jakobsen om bygging av tilbygg til fritidsbolig på ovennevnte 
eiendom. Eiendommen ligger mellom Fv 255 og Espedalsvannet like øst for Stubberudsaga.  
Hytta skal utvides med 46 m2 bruksareal. Eksisterende fritidsbolig er 34 m2. I tillegg er det et 
uthus på 16 m2. Totalt bruksareal etter utvidelsen vil dermed bli ca 96 m2 T-BRA. Det skal i 
første omgang ikke legges inn vann i hytta. Dette vil bli vurdert senere.  
 
Eiendommen mangler veg. Det søkes derfor om opparbeidelse av veg med lengde ca 25 m fra 
eksisterende hytteveg. 
 
Vi har i dag gjort oppslag i naturbasen, og det er ikke registrert arter eller naturtyper her. 
Søknaden  er vurdert til å kunne godkjennes i hht naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Tomta ligger innenfor aktsomhetsområde for ras. Det foreligger skredfarevurdering fra Ing. 
Jack Lau datert 21.10.2018 som konkluderer med at det ikke er skredfare på tomta. 
 
Statens Vegvesen har i brev datert 11.07.2018 både gitt tillatelse til utvida bruk av avkjøring 
fra Fv 255 og dispensasjon fra byggegrense på 30 m for bygging av tilbygg 24 m fra Fv 255. 
 
Tilbygget plasseres 2 m fra eiendomsgrensa mot g/bnr 109/8 hvis eier Arne Helga Dalen har 
avgitt erklæring på at tilbygget kan plasseres 2 m fra eiendomsgrensa uten krav om 
brannsikring.  
 
Forhold til gjeldende plan.  



  
 
 

  
 
 

 

Området ligger innenfor kommuneplanens byggeområde med krav om reguleringsplan før 
byggetiltak kan godkjennes. Det er ingen planer om regulering av området. For eksisterende 
hytter som ligger innenfor byggeområdene hvor det ikke foreligger reguleringsplan er det 
fastsatt juridisk bindende bestemmelser som bla a sier at maksimalt tillatt bruksareal er 110 m2 
T-BRA, maksimal mønehøyde 5 m, takvinkel 20 – 30 grader, krav om svanemerkegodkjent 
formuldingstoalett og småruta vinduer. 
 
Fritidsboligen ligger 70 m fra vannet. Søknaden krever dispensasjon fra krav om 
reguleringsplan og byggeforbud 100 m fra vassdrag. 
 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2: 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
I vurderingen av om dispensasjon skal gis må kommunen ta stilling til om hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller om lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges vekt, og det 
bør ikke gis dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonen. 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Søknad om dispensasjon er sendt på høring til fylkesmannen og Oppland fylkeskommune. Det 
er bare kulturarveenheten i fylket som har svart. De har ingen kjennskap til kulturminner i 
området, men forutsetter at dersom slike skulle bli funnet skal byggearbeidene stanses og 
kulturarvenheten skal varsles. 
 
 
VURDERING: 
Hyttefeltet består av 9 eldre hytter i et lite hyttefelt. Det er svært sjelden det kommer søknader 
om utvidelser av disse hyttene. Når vi i tillegg har så vidt detaljerte bestemmelser i 
kommuneplanen synes det ikke å være veldig stort behov for reguleringsplan i området. 
Utvidelsen vil neppe vanskeliggjøre en eventuell fremtidig regulering. Administrasjonen har 
tidligere gitt mange dispensasjoner fra plankravet.  
 
Byggeforbudet langs vassdrag er satt av hensyn til sikkerhet mot flom, sikre fri ferdsel langs 
vassdrag, sikre miljø og naturkvaliteter langs vassdrag og å hindre forurensning. Fritidsboligen 
kommer ikke nærmere vannet etter utvidelsen. Tomta er på 1 daa og grenser ikke til vannet. 
Utvidelsen vil derfor neppe medføre negative konsekvenser i forhold til ferdselen langs vannet 
eller de andre forhold som byggeforbudet skal ivareta. Det forurensningsmessige aspektet vil 
bli vurdert nærmere dersom det søkes om utslippstillatelse. Uten utslippstillatelse vil det bli 
krevd svanemerkegodkjent formuldingstoalett. Vi antar det er utedo i dag, og installering av 
formuldingstoalett vil trolig bidra til å redusere  forurensningsfaren. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Etter vår vurdering vil ikke hensynet bak bestemmelsene i kommuneplanen bli tilsidesatt.  
Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene. Det er gitt en del 
tilsvarende dispensasjoner før, slik at presedensen er tidligere lagt. Vilkårene for å kunne gi 
dispensasjon anses derfor som oppfylt, og planutvalget kan gi dispensasjon. 
 
Matrikkelopplysninger: 
I henhold til Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 25 og matrikkel forskriftenes § 
60, skal kommunen registrere opplysninger om nye bygninger i matrikkelen samt endringer av 
opplysninger om bygninger. Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. 
 
Bebygd areal eksisterende: 35 M2 
Bebygd areal tilbygg:  M2 
Det registreres 1 ny pipe 
 
Det legges inn følgende bruksareal (BRA) for tilbygg i matrikkelen: 
Etasje BRA i Matrikkelen - 

eksisterende 
BRA i Matrikkelen - 
tilbygg 

SUM BRA i 
Matrikkelen 

Alt areal 2 

1. etg.  H01       34           M2 46        M2    80    M2       3    M2 
 
Boligspesifikasjon eksisterende: 
Bruksenhetsnummer 
Etasjekode Løpenr 

Bruksareal Antall 
rom 

Kjøkken Antall bad Antall WC 

 H01  01 34        M2  3 1 0 0 
 
Boligspesifikasjon tilbygg: 
Bruksenhetsnummer 
Etasjekode Løpenr 

Bruksareal Antall 
rom 

Kjøkken Antall bad Antall WC 

 H01  01 46       M2   3 0 1 1 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-2 gir planutvalget dispensasjon fra 
kommuneplanens krav om reguleringsplan og byggeforbud langs vassdrag, og godkjenner med 
dette omsøkte atkomstveg og tilbygg til fritidsbolig på g/bnr 109/110. 
 
Det gjøres oppmerksom på følgende: 
 
 Byggherren må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og bygningsloven, 

byggeforskriftene, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller 
annet regelverk (for eksempel jordlov, veglov etc.) 

 Det gjelder særlige regler om avstander til kraftledninger, kabler og vann- og 



  
 
 

  
 
 

 

avløpsledninger. Kommer tiltaket for nær disse kan dette føre til krav om omlegging, 
evt. flytting/riving. 

 Det er ikke tillatt å brenne bygningsavfall på byggeplassen. Lokale containerplasser er 
ment for husholdningsavfall og skal ikke benyttes til bygningsavfall. Bygningsavfall 
skal leveres til godkjent mottak. 

 Før tiltaket tillates tatt i bruk, skal dette meldes til kommunen med anmodning om 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tiltaket. 

 Hvis det ikke omsøkes annen privetløsning skal eksisterende utedo erstattes med 
svanemerkegodkjent formuldingstoalett. 

 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Jfr 
PBL § 21-9. 


