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SAMMENDRAG: 
Tiltaket vurderes å tilfredsstille kommunendelplanens krav om tilpasnings innenfor 
hensynssone 570 - bevaring kulturmiljø forutsatt at takvinkel reduseres. Rådmannen 
foreslår at det gis dispensasjon fra kommunedelplan for Veslesetera om 
byggeforbudssone på 100 meter, og at det gis rammetillatelse for rivning av en del og 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen g/bnr 205/21. Tiltaket tillates ikke 
igangsatt før igangsettingstillatelse og utslippstillatelse foreligger.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Søknaden gjelder oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig. Eiendommen består i dag av 
en fritidsbolig med bruksareal på 47 m2 og et uthus med bruksareal på 8 m2. Det søkes om 
rammetillatelse for rivning av en liten del av eksisterende fritidsbolig på 5 m2 og oppføring av 
nytt tilbygg med et bruksareal på 48 m2. Samlet bruksareal for fritidsboligen blir 90 m2 og 
bebygd areal blir 97 m2, og totalt bebygd areal for bebyggelse på eiendommen blir 103 m2.  
 
Det opplyses i vedlegg datert 13.06.2018 at det planlegges å bore etter grunnvann på egen 
tomt, og det vil bli lagt inn vann i hytta. Det planlegges infiltrasjonsanlegg for gråvannet og tett 
tanke for svartvann med volum 3000 liter med JETS vakuumtoalett. Det er foretatt 
infiltrasjonstest for gråvannsanlegget som viser tilfredsstillende resultat. Det må anlegges to 
grøfter med en samlet lengde på 35 meter, jfr. VA-miljøblad. 
 
Forhold til gjeldende plan. 
Eiendommen ligger på Veslesetera, langs Vegen rund vatnet, i et seterområde ca 80 meter fra 
Veslesetervatnet. Eiendommen er uregulert og omfattes av kommunedelplan for Veslesetera, 



  
 
 

  
 
 

 

der formål er avsatt til nåværende fritidsbebyggelse, § 1.2 b. Jfr. § 1.2 kan mindre tilbygg til 
fritidsbebyggelse godkjennes uten plankrav. I tillegg omfattes eiendommen av hensynssone 570 
– bevaring kulturmiljø, § 6.4. Jfr. § 6.4 skal tilbygg harmonere med seterlandskapet når det 
gjelder form, farge, materialvalg og størrelse. Eiendommen er dag registrert med fritidsbolig 
med et bruksareal på 47 m2 og uthus på 8 m2. 
 
For eksisterende byggeområder uten plan er angitt at tiltak kan tillates blant annet når det ikke 
kommer nærmer vassdrag enn 50m/100 m, jfr bruk og vern av sjø og vassdrag. Her er vår 
tolkning av bestemmelsen at det er 100 meter byggeforbudssone mot Veslesetervatnet for 
eksisterende byggeområder som ikke har plan. Tilbygg kan også tillates dersom bygget har 
plassering og utforming som ikke skjemmer landskapet, ikke er i strid med vesentlige 
friluftsinteresser eller områder som er viktige for naturmangfoldet, ikke overskrider tillatt 
bebygd areal på 110 m2 og har tilfredsstillende vann-, avløps- og parkeringsforhold. 
 
Søknaden er i strid med bestemmelser i kommunedelplan for Veslesetera, og en godkjenning 
av søknaden om rammetillatelse for rivning av en del og oppføring av tilbygg til eksisterende 
fritidsbebyggelse er betinget av at det kan gis dispensasjon. 
 
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.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det skal 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. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 8-1 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.» 
 
I brev datert 13.06.2018 fra ansvarlig søker Bygn.ing. Morten M. Hugom, på vegne av 
tiltakshaver, søkes om dispensasjon fra bestemmelser og retningslinjer for kommunedelplan for 
Veslesetera 2016-2027. 
 
Søknaden om dispensasjon for rammetillatelse ble oversendt på høring i brev herfra datert 
28.09.2018, og følgende høringsuttalelser foreligger: 
 
Fylkesmannen i Oppland har i e-post datert 16.10.2018 uttalt følgende: 
«Fylkesmannen har ingen merknader til dispensasjonssak angående oppføring av tilbygg til 
eksisterende fritidsbolig gnr. 205/21 i Gausdal kommune.» 
 
Oppland fylkeskommune har i brev datert 31.10.2018 uttalt følgende: 
«Tilbyggets form bryter med seterlandskapet og er i uoverensstemmelse med bestemmelsen i § 



  
 
 

  
 
 

 

2.1 Fritidsbebyggelse og bestemmelsen § 6.4 bevaring kulturmiljø. Vi kan ikke se at det har 
blitt gjort noen arkitektoniske vurderinger eller argumenter for tilbyggets tilpasning til 
kulturmiljøet. Oppland fylkeskommune foreslår at søker gjør endringer på tegninger slik at 
møneretningen følger eksisterende bygg. I tillegg bør materialbruk tilpasses eksisterende 
bygning. 
 
Oppland fylkeskommune fraråder kommune å godkjenne søknaden slik den foreligger i dag. 
Vi anbefaler at søker gjør endringer slik at tilbygg samsvarer med kommunedelplanens 
bestemmelser § 2.1 og § 6.4» 
 
Etter denne høringsuttalelsen, har ansvarlig søker i e-post datert 18.12.2018 kommet med 
følgende arkitektoniske uttalelser om utforming av tilbygget: 
«Når det gjelder formen er det tatt utgangspunkt i bestående bygninger og det nærmeste 
bygget som er et fjøs er mønet vinkelrett på høydekurvene. Løa, som ligger nederst på kvea 
ned mot vannet, har samme møneretning. Seterhus på naboeiendommen (204/4) på samme 
måte. Uthuset på eiendommen har pulttak. Ved formingen av tilbygget er det forsøkt å ta 
utgangspunkt i det bestående og dempe tilbygget så mye som overhode mulig. Dette mener vi 
vi har greid med de foreliggende planer. Skulle tilbygget fortsatt i lengderetningen av det 
bestående ville det bli veldig dominerende fra andre siden av vannet både med høyde og 
lengde. Det var også et ønske fra eier at bygningen måtte åpnes, eller formes med utsikt mot 
Skeikampen samtid som det skulle prioriteres uteplasser i led mot en sydlig retning. Fargen 
på tak og vegger samt vindu vil bli avstemt i forhold til omgivelsene og gjerne etter råde fra 
kommunen. 
Vi mener fortsatt at planene viser en bygning som forholder seg til omgivelsene inkl. 
eksisterende bebyggelse på en god måte og gir et mindre framtredende bygg som resultat.» 
 
 
VURDERING: 
I bestemmelsene for delplanen § 1.2 b, er det for byggeområder uten plan tillatt med et bebygd areal 
på 110 m2 eksklusiv parkering. Eksisterende fritidsbolig med nytt tilbygg får et samlet bebygd areal 
på 97 m2. Eksisterende uthus har et bebygd areal på 10 m2. Bebygd areal for eiendommen blir 
samlet 107 m2, og tiltaket overskrider ikke tillatt bebygd areal på 110 m2. 
 
Total mønehøyde for omsøkte tilbygg, måles ut fra innsendte tegninger til ca 4,4, meter fra OK 
gulv.  Det er i bestemmelsene § 1.2 b, eksisterende byggeområder, ikke satt begrensning på 
mønehøyde eller krav om møneretning for fritidsbebyggelse. Bakgrunnen for dette vurderes å 
ha vært til eksisterende bebyggelse i området som har forskjellig møneretning. Spesielt gjelder 
dette for seterfjøsene som ligger innenfor definert hensynssone – bevaring kulturmiljø, og som 
ofte står på tvers av terrenget. Det gjelder for nærmest bygning, som er seterfjøset på 
Kankerud sæter. Ut fra GLO-kart, måles topp møne for seterfjøset til 828,93 og mønehøyde på 
eksisterende fritidsbolig er på 829,34. Nytt tilbygg måles ut fra innsendte tegninger til å være 
ca 0,4 meter over eksisterende bygg, men her foreligger ingen detaljerte opplysninger på OK 
gulv i eksisterende bygg.  
 
Eiendommen ligger utsatt til med åpen seterløkke foran, som går helt ned til Veslesetervannet. 



  
 
 

  
 
 

 

Dette gjør at bygningene ligger eksponert til i forhold til fjernvirkning. Det er derfor viktig at 
tilbygget ikke bli høyt og dominerende.  
 
Som det framgår av snitt- og fasadetegninger, er tilbygget planlagt med en takvinkel på 32 
grader. Dette medfører at tilbygget blir noe høyere enn eksisterende bygg. For at fritidsboligen 
skal få et best mulig helhetsmessig utseende, og ikke blir for høyt og dominerende, anbefales at 
takvinkel for tilbygget reduseres til tilsvarende takvinkel som på eksisterende bygg.  Tilbygget 
er planlagt oppført med tradisjonelle smårutede vinduer. Om tilbygget skulle følge 
møneretningen for eksiterende bygg, ville det bli 17 meter langt, ett bygg som da ville bli 
ruvende og dominerende i seterlandskapet. Etter vår vurdering vil omsøkte tilbygget med en 
vinkel inn på eksisterende bygg, bli mindre dominerende og bedre tilpasset enn en forlengelse. 
 
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. Omsøkte 
fritidsbolig med nytt tilbygg blir liggende ca 78 meter fra Veslesetervannet. Tiltaket vurderes 
ikke til å være til hinder for den frie ferdsel langs vannet. Heller ingen andre av hensynene 
vurderes å berøres. 
 
I søknad om utslippstillatelse til JETS vakuumtoalett med infiltrasjon av gråvann, framkommer 
at en framtidig infiltrasjon av gråvannet heller ikke kommer nærmer Veslesetervannet enn ca 
78 meter. Søknaden er ikke komplett, men blir behandlet i egen sak når søknaden er komplett.  
 
Ut fra reviderte tegninger datert 04.08.2017 på tilbygg til fritidsbolig, samt redegjørelser fra 
ansvarlig søker datert 18.12.2018, og med endringer av takvinkel for å redusere høyden noe, 
vurderer vi tiltaket som tilpasset seterlandskapet, og at hensynet bak bestemmelsene i 
kommunedelplan – hensynssone 570 Bevaring kulturmiljø, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
Rådmannen kan ikke se at de hensyn som bestemmelsene i kommunedelplanen for Veslesetera 
er satt til å ivareta, blir vesentlig tilsidesatt, og antar at fordelene med å gi dispensasjon er 
større enn ulempene.  
 
Etter en samlet vurdering og opplysninger som ansvarlig søker har gitt, og med endringer av 
takvinkel for å redusere høyden noe, finner vi fra dette ut at det i dette tilfelle kan gis 
dispensasjon, jfr. § 19-2, fra byggeforbudssone på 100 meter fra Veslesetervatnet for rivning 
av en del og oppføring av nytt tilbygg til fritidsbolig på g/bnr 205/21. 
 
 
Følgende foretak har ikke sentral godkjenning og erklærer ansvarsrett: 
 
Ansvarlig foretak 
 
Faglig leder 

Ansvarlig 
søker 
SØK 

Ansvarlig 
prosjekt 
PRO 

Ansvarlig 
utførende 
UTF 

 Bygningsingeniør 
Morten M. Haugom  

SØK Arkitektur / 
Byggeteknikk 

  

 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
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. 
 
Matrikkel tilbygg/påbygg/ombygging fritidsbolig: 
Bebygd areal eksisterende – 49 m2 
Bebygd areal som rives – 5 m2 
Bebygd areal tilbygg - 52 m2 
 
Nytt samlet bebygd areal – 96 m2 
 
Det legges inn følgende bruksareal (BRA) for bygningen i matrikkelen: 
Etasje BRA i 

Matrikkelen - 
eksisterende 

BRA i 
Matrikkelen - 
tilbygg 

BRA i 
Matrikkelen - 
rives 

SUM BRA i 
Matrikkelen 

1. etg.  H01 47 m2 48 m2 5 m2 90 m2 
 
Boligspesifikasjon: 
Bruksenhetsnummer 
Etasjekode Løpenr 

Bruksareal Antall 
rom 

Kjøkken Antall bad Antall WC 

 H0101   90 m2 4 1 1 1 
 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 19-2, gir Gausdal kommune dispensasjon fra 
kommunedelplan for Veslesetera om byggeforbudssone på 100 meter, for oppføring av 
tilbygg til eksisterende fritidsbolig på g/bnr 205/21. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-1, gir Gausdal kommune 
rammetillatelse til omsøkte tiltak for rivning av en del og oppføring av tilbygg til 
eksisterende fritidsbolig på g/bnr 205/21.  
 
Er ikke tiltaket satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jfr. 
PBL § 21-9. 
 
Tiltaket tillates ikke igangsatt før igangsettingstillatelse foreligger.  
 
Vedtak om igangsettingstillatelse blir ikke fattet før følgende vilkår er oppfylt: 
 



  
 
 

  
 
 

 

 Takvinkel på omsøkte tilbygg skal reduseres og tilpasses takvinkel på eksisterende 
bygg. 

 Situasjonsplan med inntegnet avkjøring og parkeringsplasser er angitt. 
 Det må foreligge utslippstillatelse på gråvann til infiltrasjon, samt utslippstillatelse for 

svartvann fra JETS vakuumtoalett til tett tank. 
 


