
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - GNR/BNR/FNR/SNR 107/2/4/0 - RAMMETILLATELSE - 
DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG MED OBSERVATORIUM, 
ESP INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR STRAND ESPEDALEN. TILTAKSHAVER 
MORTEN AUNE 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 17/22 den 18.03.2022. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
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. 

 
 
 
 


