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GNR/BNR/FNR 107/2/4 – RAMMETILLATELSE - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 
FRITIDSBOLIG MED OBSERVATORIUM, ESPEDALSVEGEN 1020 INNENFOR 
REGULERINGSPLAN FOR STRAND ESPEDALEN. TILTAKSHAVER MORTEN AUNE 
 
 
Vedlegg:  
1. Situasjonsplan 
2. Type hytte og observatorie 
3. Illustrasjoner 
4. Snitt av bygg og anlegg 
5. Dispensasjonssøknad 
 
 
 
SAMMENDRAG: 
Ansvarlig søker Streken AS søker på vegne av tiltakshaver Morten Braastad Aune om 
dispensasjon for rivning og oppføring av ny fritidsbolig med observatorie på eiendommen 
g/b/fnr 107/2/4 Espedalsvegen 1020 innenfor reguleringsplan for Strand Espedalen. 
 
Fritidsboligen ligger mellom fylkesveg og Espedalsvatnet. Avstand til vatnet ønskes 
beholdt som for eksisterende hytte. Byggegrense mot Espedalsvatnet er 100 meter. På 
grunn av økt størrelse, kommer del av ny fritidsbolig 27,1 meter fra senterlinje mot Fv 255, 
og krever dispensasjon fra byggegrense på 50 meter. 
 
Del av fritidsboligen som oppføres som observatorie, 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. Observatoriet vil ha avvikende takform og materialer på grunn av dens funksjon, 
og krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelse §§ 1.1 og 2.8 når det gjelder takform 
og taktekking.  
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det vises til mottatt rammesøknad på nevnte eiendom datert 03.02.2022, som gjelder 
rivning av eksisterende bebyggelse for oppføring av ny fritidsbolig med observatorie på 
nevnte eiendom i Gausdal kommune innenfor reguleringsplan for Strand Espedalen.  
 
Eiendommen er i dag bebygd med fritidsbolig med bruksareal på 50 m2, uthus med 
bruksareal på 8 m2 og anneks med bruksareal på 19 m2, totalt bruksareal 77 m2. 
 
I mottatt søknad oppgis bruksareal for ny bebyggelse til 120 m2. 
 
Oppføring av ny fritidsbolig utløser krav om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. 
 
Omsøkt tiltak er plassert med en minsteavstand på 13,0 m fra Espedalsvatnet, som i 
utgangspunktet blir med samme avstand til vannet og lik plassering som for eksisterende 
fritidsbolig som skal rives, og strekker seg videre bort fra vannet. Ingen del av nytt tiltak 
plasseres nærmere vannet enn eksisterende fritidsbolig.  
 
I tillegg kommer plassering av nytt tiltak ca. 27,1 meter fra fylkesvegens vegmidte, og ligger 
altså nærmere fylkesveg enn byggegrense på 50 meter. Eksisterende bygg hadde en avstand 
på 32,9 meter fra vegmidte. 
 
Omsøkte tiltak omfatter også et observatorie, som er en del som skal forbindes sammen 
med fritidsboligen 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 360 graders 
dreiemulighet. Kuppelen er formet som en halvkule, og har en hvit og blank overflate. 
 
 
 
FORHOLD TIL GJELDENDE PLAN: 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Strand Espedalen, se utsnitt. 



  
 
 

  
 
 

 

 

 
 
Arealgrense for hver tomt for eksisterende hytter mellom FV. 255 og Espedalsvatnet skal 
ikke overstiger 120 m2 bruksareal, jfr. § 3A i reguleringsbestemmelsene.  
 
Omsøkte tiltak er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan når det gjelder avstand til 
Espedalsvatnet som er 100 meter, FV. 255 på 50 meter og reguleringsbestemmelsene §§ 1.1 
og 2.8 når det gjelder takform og takmaterialer.  
 
Søknaden er således i strid med gjeldende reguleringsplan for området, og en godkjenning 
av søknaden er avhengig av at det kan gis dispensasjon. 
 
Dispensasjoner omfattes av plan- og bygningslovens § 19-2, der det siteres følgende;  
”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 hensynene bak bestemmelsene 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. 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, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Ved vurdering 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 § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden  
Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist 
for behandling av dispensasjonssaker.” 
 
Som vedlegg til rammesøknaden ligger søknad om dispensasjon datert 02.02.2022, og 
gjelder følgende; 
1. Kuppelens form og materiale; 
- begrunnes blant annet med at fargen og materialet på kuppelen (hvit og blank) vil ivareta 
temperaturen inne i observatoriet, mens kuppelformen gjør at teleskopet vil være operativt 
og samtidig beskyttet til enhver tid. Mønehøyde (toppen av kuppelen) er lik hovedhytta, og i 
hht høyder definert i reguleringsplan, noe som medvirker til at den ligger «gjemt» bak selve 
hytta – sett fra vannet. Søker opplyser at tiltakshaver gjerne skulle hatt et anonymt bygg 
som ikke vekker oppmerksomhet, men det er ikke mulig å få levert observatorium med 
annen form og farge enn omsøkt. 
  
2. Hyttas plassering mot FV 255 med byggegrense på 50 meter; 
- eksisterende hytte har en avstand på 32,9 meter fra vegmidte, og nytt tiltak har en 
plassering fra fylkesvegens vegmidte på ca. 27,1 meter. Dette begrunnes blant annet med at 
nytt tiltak ønsker samme avstand mot Espedalsvatnet som eksisterende bygg, og at flere av 
de eksisterende hyttene i området ligger med tilsvarende korte avstand til fylkesvegen. 
 
3. Hyttas plassering mot Espedalsvatnet med byggegrense på 100 meter; 
- begrunnes med at ny fritidsbolig skal plasseres i samme avstand til vannet som 
eksisterende hytte som rives, med en minsteavstand på 13,0 meter. 
 
 
I brev datert 11.02.2022 ble det oversendt søknad om dispensasjon på høring til Innlandet 
fylkeskommune, Samferdsel når det gjelder byggegrense mot Fv. 255 Espedalsvegen. Det 
foreligger høringsuttalelse datert 08.03.2022 der det siteres følgene; 
«Som generell merknad vises til at det er kommunen som vurderer om vilkårene i pbl. § 19-2 
er oppfylt og om dispensasjon da kan gis. 
Ny bebyggelse skal plasseres 27,1 meter fra midtlinje veg. Det er vår vurdering at selve 
tiltaket ikke vil komme i konflikt med veg- og trafikkinteresse, eller hensynet til miljøet langs 
vegen.» 
Videre siteres følgende; 
«Vi forutsetter at adkomst til eiendommen opparbeides slik reguleringsplanen viser. Annen 
løsning for adkomst vil medføre behov for endring av reguleringsplan.» 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
VURDERING: 
Til punkt 1. 
Mønehøyden til toppen av kuppelen er lik mønehøyde på omsøkte fritidsbolig, og som er i 
samsvar med reguleringsbestemmelsen § 2.5 på max 5,0 meter. Kuppelens form og farge for 
observatoriet er ikke mulig å få levert med annen form og farge enn omsøkt. Etter 
kommunens vurdering vil ikke kuppelens takform og farge skape presedens eller virke 
dominerende, da den er plassert mot nord mellom hyttas to «skip», som medvirker til at den 
ligger skjult bak selve fritidsboligen – sett fra vannet. Med eksisterende vegetasjon mellom 
hytta og fylkesveg 255, vil observatoriet også i det vesentlige være skjult fra vegen. Vilkårene 
i PBL §19-2 er dermed oppfylt og det kan gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 1.1. 
og 2.8. 
 
Til punkt. 2. 
Ny bebyggelse kommer 27,1 meter fra senterlinje for Espedalsvegen. Ut fra snitt-tegning A-
2, viser at ny fritidsbolig med observatoriet blir liggende mye lavere i terrenget enn Fv. 255. 
Tiltak med oppføring av ny fritidsbolig forutsetter at adkomst til eiendommen opparbeides i 
samsvar med formål avsatt i reguleringsplan for Strand Espedalen. Eksisterende parkering 
langs Espedalsvegen skal ikke benyttes til biloppstilling. Ut fra disse forutsetningene vil etter 
kommunens vurdering, ikke selve tiltaket komme i konflikt med veg- og trafikkinteresse, 
eller hensynet til miljøet langs vegen, og vilkårene i PBL § 19-2 er dermed oppfylt og det kan 
gis dispensasjon, jfr. merknader satt i brev fra Innlandet fylkeskommune datert 08.03.2022. 
 
Til punkt. 3.  
Hyttas plassering mot Espedalsvatnet med byggegrense på 100 meter. 
Omsøkte tiltak skal gjenoppføres med en minsteavstand på 13,0 meter fra Espedalsvatnet. 
Ny fritidsbolig plasseres der den gamle var, slik at terrenget i området rundt berøres minst 
mulig. Ingen del av nytt tiltak legges nærmere vatnet enn bygg som rives. Ny fritidsbolig vil 
ikke være til hinder for bruk av etablerte stier eller strandsone. Bebyggelsen i nærområdet 
har tilsvarende avstand til veg og vann, og tiltaket vil derfor ikke endre eventuelle 
utfordringer som følge av disse avstandene. Etter kommunens vurdering er vilkårene i PBL § 
19-2 dermed oppfylt og dispensasjon for byggeforbudssone på 100 meter mot sjø og 
vassdrag kan gis. 
 
Samlet sett vurderer kommunen at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynet til lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt når det gjelder takform 
og taktekking, byggegrense til Espedalsvegen og byggegrense til Espedalsvatnet. 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 



  
 
 

  
 
 

 

 
 

 
I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 gir Gausdal kommune dispensasjon 
fra §§ 1.1 og 2.8, byggegrense mot FV. 255 og byggegrense mot Espedalsvatnet når det gjelder 
rivning av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig med observatorie på eiendommen 
g/b/fnr 107/2/4, Espedalsvegen 1020, innenfor reguleringsplan for «Strand Espedalen».  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser, gir Gausdal kommune rammetillatelse 
til omsøkte tiltak for rivning av eksisterende og oppføring av ny bebyggelse på g/b/fnr 
107/2/4.  
 
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: 

1. Tiltaket tillates ikke igangsatt før det foreligger igangsettingstillatelse etter søknad jfr. 
PBL § 21-2 femte ledd. 

2. Fritidsboligen skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsledning. 
3. Det anbefales å innhente avtale (privatrettslig) om rett til å ha liggende privat 

stikkledning for vann og avløp over g/bnr 107/2. 
4. Gruset plass som ligger langs fylkesvegen er ikke regulert som avkjørsel eller p-plass. 

Parkering i forbindelse med oppføring og bruk av fritidsboligen kan ikke baseres på 
oppstilling i/langs fylkesvegen. Det forutsettes at adkomst til eiendommen 
opparbeides slik reguleringsplanen viser. Annen løsning for adkomst vil medføre 
behov for endring av reguleringsplanen. Jfr. høringsuttalelse fra Innlandet 
fylkeskommune datert 08.03.2022. 

5. Tillatt bruksareal for hver tomt for eksisterende bebyggelse mellom Espedalsvegen 
og Espedalsvatnet skal ikke overstige 120 m2. Nytt tiltak omsøkes med nytt 
bruksareal på 120 m2. Det forutsettes da at de tre eksisterende bygningene på 
eiendommen g/b/fnr 107/2/4, må rives. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra 
arealgrensen. 

 
 


