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Sammendrag: 
Kommunedirektøren finner at de kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er 
tilstede og anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges på vilkår. 
 
Saksutredning: 
I PMU-sak 99/2021 ble det enstemmig innvilget fravik fra takvinkel og taktekking dersom 
det skal bygges carporter innenfor BFR11. GBNR 16/423 ligger innenfor BFR11. 
 
Ved innlevering av byggesak for carporter og boder ble det klart at det i bestemmelsene 
ikke åpner for andre bygninger på bakkenivå enn leilighetsbygg. Bygg for parkering kan kun 
være under bakken eller under leilighetsbygget som sokkel. 
 
Ansvarlig søker ønsker dispensasjon for å kunne bygge carporter og boder som omsøkt. Det 
fremføres at dette også var forutsetningen for forrige dispensasjonssøknad om takvinkel og 
-tekking.  
 
Begrunnelsen for søknaden: Bakgrunnen for søknaden er ønske om en enkel, rasjonell og 
hensiktsmessig løsning for plassering av biler tilhørende den enkelte leilighet med ryddigere 
løsninger med omsyn til parkering, bedre forhold mht lading av biler, enklere snørydding, 
etc. Samtidig sikrer man løsning som gir beboerne mulighet for en mindre kald utebod i 
tilknytning til carportene. Som nevnt i tidligere søknad knytta til takvinkel er carportene 
minimaliserte, de vil utføres med torvtak og som tidligere er vurderingen at tiltakene i sum 
er fordelaktige både visuelt og miljømessig. 
Hovedargumentene for dispensasjon er miljø og sikkerhet. Eventuelle konsekvens på helse, 
jordvern eller tilgjengelighet er vurdert som svært små i den grad de er relevante. Fordelene 
vurderes som klart større enn ulempene. 
 
 
Naboer:  



Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det er ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektør legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. 
pbl. § 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens 
bestemmelser om planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres 
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  
 
Plangrunnlag: 
201301 Hafjell skistadion, Mosetertoppen er gjeldende reguleringsplan i området: 
Pkt. 4.8 om arealer for leilighetsbygg: «(…) I disse områdene kan det oppføres 
fritidsboliger/leiligheter som frittstående bygg, i tun eller som leilighetsbygg i rekke eller 
terrassert. (…) I forbindelse med utbyggingen skal det etableres 1 stk. biloppstillingsplass pr. 
boenhet, i tillegg skal det opparbeides minimum 20% ekstra plasser for gjesteparkering. (…) 
Ved bygging av leilighetsbygg skal parkeringsplasser på terreng medregnes i BYA, dvs. 18m2 
pr. plass.» 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren (KD) finner at dispensasjonssøknaden omhandler ønske om å oppføre 
andre typer bygninger enn hva bestemmelsene åpner for. Det er vesentlig å påpeke at 
søknaden ikke omhandler økt utnyttelsesgrad. Det forventes derfor at carporter, boder og 
øvrig parkering på terreng ikke går ut over utnyttelsesgraden satt i bestemmelsene. Det 
forutsettes også at det avsettes tilstrekkelig parkeringsareal, der minstekrav er angitt i 
bestemmelsene. 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 



Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 
1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 
 
Reguleringsbestemmelser om bygningstyper skal regulere hvilke typer bygninger som skal 
kunne bygges innenfor planområdet innenfor gitte underinndelinger for fritidsbebyggelse. 
 
Planen ble vedtatt i 2015, og det kan virke som om det i planprosessen ikke har vært tydelig 
nok gjennomtenkt hvilke behov fritidsbeboerne i Hafjell kom til å ha, gitt hvilke type 
bebyggelse som realiseres. Det å anta at det ved leilighetsbygg ikke vil være ønske/behov 
for en carport/bod til fritidsutstyr kan virke som lite gjennomtenkt. Når slike behov 
fremføres først når leilighetsbyggene skal realiseres, må det vurderes om dette kan 
aksepteres innenfor hva bestemmelsen hadde til hensikt å regulere. At frittstående bygg 
med carporter/boder eller kun boder kan inngå i formålet uten at hensynet settes vesentlig 
til side finner kommunedirektøren å akseptere. 
 
I 2015 var det ca. 50 000 elbiler i Norge. I 2022 er antallet over 450 000 biler. Behov for 
ladning og tilrettelegging for ladning også ved fritidsenheten gjør at det er behov for en 
systematisk oppstilling, spesielt ved leilighetsbygg. Trygg sikring av ladeplass er enkelt når 
det knyttes til en boenhet. 
 
Kommunedirektøren finner at hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side, da 
sekundærbygg må kunne påregnes, og det i planprosessen ikke virker som at dette har vært 
diskutert tilstrekkelig med utbygger. Trolig er dette uteglemt som et alternativ både fra 
utbygger og kommunens side.  
 
Konklusjon: Formål bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det er helt vesentlig 
for kommunedirektørens synspunkt at utnyttelsesgraden ikke overskrides ved tiltak som 
omsøkt. 
 
2) Fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon 
 
Kommunedirektøren finner at et stramt system for parkering, der hver leilighet har sin 
tilviste plass, taler til fordel for dispensasjon som omsøkt. Det er også en fordel at det 
bygges felles bygg for boder, enn at seksjonseierne på eget initiativ bygger boder som er 
under søknadspliktig størrelse. Slike oppførte bygg vil være i strid med bestemmelsene selv 
om de ikke er søknadspliktige.  
 
Fordelene ved at utbygger står for utforming av alle bygg, er klart større enn ulempene ved 
å nekte en slik tilrettelegging i en helhetlig prosess der det bygges ut felles. Man sikrer også 
visuell kvalitet ved en slik helhetlig utvikling. 
 



Ulempene er at kjøpere av leiligheter eller hytter rundt har hatt en oppfatning av at det 
innenfor området kun kommer leilighetsbygg. Nye elementer vil da oppfattes som tillegg 
som hindrer utsikt og som er til besvær for snøbrøyting mm. Kommunedirektøren finner at 
dette med praktisk tilrettelegging for snøbrøyting og sikthinder må avklares i byggesaken.  
 
Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon vil være vesentlig større enn 
ulempene ved å nekte. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget 
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. 
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være 
saklig begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens. 
 
Siden dette gjelder en begrenset del av utbyggingen, er det kommunedirektørens vurdering 
at presedensfaren kan håndteres. Dersom utvalget for plan -og miljø kommer til at det 
likevel ikke bør gis dispensasjon for bygging av carporter/boder og bodbygg, må dette 
begrunnes i det kommunale selvstyre. Her kommer muligheten for presedens inn, fare for 
usaklig forskjellsbehandling, forutberegnelighet, uthuling av plan og ellers saklige 
argumenter som PMU ønsker å vektlegge. 
 
Det er gitt dispensasjon for takvinkel og taktekking for å bygge carporter som omsøkt 
innenfor området. Det er derfor en forventning om at dispensasjon skal innvilges, men 
kommunen kan når som helst endre standpunkt. 
 
Rammesøknad viser plassering av parkeringsplasser og bygg for carporter og eller boder. 
Det settes som vilkår at byggene holder seg innenfor tomter avsatt i vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom byggene ikke kan plasseres innenfor allerede oppmålte grenser 
vedtatt i tomtedelingsplan, må det vedtas en ny tomtedelingsplan med ny oppmåling av 
tomter.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om type bygg som tillates 
innenfor BFR11. Det åpnes for å tillate kombinert bygg med carport/bod og frittstående 
bodrekker.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter 
innenfor samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre 
reguleringsplaner. Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov 
for fravik fra pkt. 4.8, må det foretas en planendring. 
 



Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 


