
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 

MØTEINNKALLING 
FOR 

HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK  

 

TID:  24.05.2017 kl. 10.00 

STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET 

 

Gruppemøte: kl. 08.30 

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

SAKSLISTE: 
Sak nr. Innhold: 

 
25/17  

ORIENTERINGER  

 

26/17  

DELEGERTE SAKER  

 

27/17  

OMRÅDEREGULERING FOR ELVEROM-VEISTEN, 2. GANGS BEHANDLING  

 

28/17  

GNR. 121 BNR. 167 I NORDRE LAND - DISPENSASJON OG 

IGANGSETTINGSTILLATELSE TIL OPPFØRING AV 6-MANNSBOLIG OG 3 À 2 

STK. CARPORTER MED BODER 

 

29/17  

FORHÅNDSVARSEL OM ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR, 

ANSVARLIG UTFØRENDE OG TILTAKSHAVER, NY GARASJE M/BOENHET, 

GNR. 123, BNR. 19  

 

30/17  

SØKNAD OM LEMPING AV KRAV I GITT DISPENSAJON OG SØKNAD OM 

BYGGETILLATELSE, BOENHET NR. 2 PÅ GNR. 73, BNR. 12, EIER BERNT 

ØISTAD  

 

31/17  

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

FRADELING AV BEBYGD TOMT TIL FRITIDSFORMÅL - GNR 78 BNR 2 I 

NORDRE LAND 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 16. mai 2017 

 

……………………………………. 

Per Ole Lunde 

leder 

 



Lnr.: 6291/17 

Arkivsaksnr.: 17/1278 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

 

 

 

 

 

1. Kommunedelplan Synnfjell Øst 

2. Reguleringsplan FV 200 – Statens vegvesen lagt ut på høring 

3. Gjefle næringspark – oppstart planarbeid 

4. Områdereguleringsplan Dokka vest – status 

5. Gang- og sykkelsti – Sollisvingen-Dokka- status 

 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



Lnr.: 6480/17 

Arkivsaksnr.: 17/1311 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

DELEGERTE SAKER  

 

 

17/829 18.04.2017 DS  105/17 SAMF//SOF GNR. 70/121  

 Bjørn Bjørkeli Søknad innvilget 

GNR. 70, BNR. 121  -  BJØRN BJØRKELI, FRADELING AV TOMT NR. 19 I 

R7 ÅSSETRA, SØKNADEN INNVILGET  

 

17/911 10.04.2017 DS  108/17 SAMF//HTE L13   

 Ruudskogen 2 borettslag v/Olav Stensli  

MELDING OM VEDTAK - SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV 

REGULERINGSPLAN RUUDSKOGEN  

 

17/981 10.04.2017 DS  109/17 SAMF//SOF GNR. 52/56  

 Steinar Jørgenstuen Søknad innvilget 

GNR. 52, BNR. 56  -  STEINAR JØRGENSTUEN, TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV ANNEKS PÅ FRITIDSEIENDOM  

 

17/998 11.04.2017 DS  110/17 SAMF//HAA V83   

 Viken Skog v/Thorsen Søknad innvilget 

SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG, RYTTERSVEEN  

 

16/124 18.04.2017 DS  111/17 PLNÆ//HAH GNR. 41/29  

 Rønningen Byggtjenester AS  Søknad innvilget 

GNR. 41 BNR. 29  I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL 

FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING PÅ BOLIG  

 

14/2956 18.04.2017 DS  112/17 PLNÆ//HAH GNR. 148/1, fnr. 177  

 Tømrer Helge Loeng Søknad innvilget 

GNR. 148 BNR. 1 FNR. 177 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL 

OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG  

 

16/1954 19.04.2017 DS  114/17 PLNÆ//HAH GNR. 148/1/178  

 Tømrer Helge Loeng Søknad innvilget 

GNR. 148 BNR. 1 FNR. 178 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL 

OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG  

 

 

12/2239 19.04.2017 DS  115/17 PLNÆ//HAH GNR. 87/158  

 Bjørn Bjørkebakken Søknad innvilget 



GNR. 87 BNR. 158 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING 

AV ANNEKS  

 

17/836 19.04.2017 DS  117/17 SAMF//TFK 231 M5 &16  

 Anna Ekrem Søknad innvilget 

GNR. . 103 BNR.. 32 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE 

AVGIFTER- - SOLVEIG LIUM  

 

15/3213 19.04.2017 DS  118/17 PLNÆ//HAH GNR. 66/475  

 Finn Aarsæther Søknad innvilget 

GNR. 66 BNR. 475 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING 

AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  

 

17/746 20.04.2017 DS  119/17 SAMF//HAH GNR. 141/2  

 Lillehammer Flis & Stein AS Søknad innvilget 

GNR.141 BNR .2 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE TIL 

REHABILITERING AV PIPER  

 

17/1011 20.04.2017 DS  120/17 ØKIT//KTO 231 M03   

 Øyunn Berg Angell Søknad innvilget 

GNR. 126 BNR. 21 - SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE 

AVGIFTER FOR OPPGJØRSSÅRET 2016 -  PÅ GRUNN AV 

VANNLEKKASJE/SPRUKKET  

 

17/147 20.04.2017 DS  121/17 ØKIT//KTO 231 M5   

 Ole Edvard Finstuen  Søknad innvilget 

GNR. 121 BNR. 260 - SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE 

AVGIFTER FOR OPPGJØRSÅRET 2016 - PÅ GRUNN AV UFORKLARLIG 

HØYT FORBRUK ETTER MÅLER 

 

17/624 21.04.2017 DS  122/17 SAMF//HAH GNR. 75/11  

 Byggmester Bjørn Bjørkebakken AS Søknad innvilget 

GNR.75 BNR.11 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE OG 

DISPENSASJON TIL RIVING AV EKS. FRITIDSBOLIG OG OPPFØRING 

AV NY  

 

17/1018 25.04.2017 DS  123/17 SAMF//SOF GNR. 52/56  

 Steinar Jørgenstuen Søknad innvilget 

GNR 52, BNR 56  -  STEINAR JØRGENSTUEN, TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  

 

17/950 25.04.2017 DS  125/17 SAMF//HAH GNR. 63/29  

 Asle Kåre From Søknad innvilget 

GNR 63 BNR 29 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE TIL 

ETT-TRINNS SØKNADSBEHANDLING FOR OPPFØRING AV TILBYGG 

TIL FRITIDSBOLIG 

 

16/1676 25.04.2017 DS  126/17 PLNÆ//SOF GNR. 121/136,148  

 Bjørn Olav Røstad Søknad innvilget 



GNR. 121, BNR. 136 -  BJØRN OLAV RØSTAD, TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV TILBYGG TIL ENEBOLIG OG RIVING AV BAD / 

INNGANG  

 

13/2887 26.04.2017 DS  129/17 PLNÆ//FJO GNR. 66/414  

 Rørlegger Willy Framnes Søknad innvilget 

GNR. 66 BNR. 414 I NORDRE LAND. FERDIGATTEST  

 

17/1098 08.05.2017 DS  130/17 SAMF//SOF GNR. 122/41  

 Rønningen Byggtjenester AS Søknad innvilget 

GNR. 122, BNR. 41  -  RØNNINGEN BYGGTJENESTER AS, TILLATELSE 

TIL OPPFØRING AV TILBYGG TIL ENEBOLIG  

 

17/813 28.04.2017 DS  131/17 SAMF//HAH GNR. 68/73  

 Karsten Olav Lorentzen og Jorun Josefine Vaskinn Søknad innvilget 

GNR. 68 BNR. 73 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT FOR OPPFØRING AV 2 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  

 

17/1158 02.05.2017 DS  133/17 SAMF//SOF GNR. 123/1/86  

 Ellen Irene Stenslie Søknad innvilget 

GNR. 123, BNR. 1, FNR. 86  -  ELLEN IRENE STENSLIE, TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV TERRASSE OG SKJERMVEGG OG FASADEENDRING  

 

14/940 02.05.2017 DS  134/17 SAMF//SOF GNR. 123/115  

 Ruudskogen 2 borettslag Søknad innvilget 

GNR. 123, BNR. 115 - RUUDSKOGEN 2 BORETTSLAG, FERDIGATTEST 

FOR GARASJE  

 

17/1003 02.05.2017 DS  135/17 SAMF//HAH GNR. 87/130  

 Trond Lindmoen Søknad innvilget 

GNR. 87 BNR. 130 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL SØKNAD UTEN 

ANSVARSRETT FOR OPPFØRING AV UTHUS OG VERANDA  

 

16/586 02.05.2017 DS  137/17 PLNÆ//SOF GNR. 123/19  

 SBG Byggprosjekt AS V/Bjørn Gladbakke Søknad innvilget 

GNR. 123, BNR. 19  -  SBG BYGGPROSJEKT AS, FERDIGATTEST FOR 

TILBYGG TIL BOLIG  

 

17/1090 02.05.2017 DS  138/17 SAMF//TFK 231 M5 &16  

 Kari Løken Rognerud Søknad innvilget 

GNR.15 BNR. 99 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER- 

LEILIGHET I SIDEBYGG - KARI LØKEN ROGNERUDG  

 

 

 

 

 

17/1081 02.05.2017 DS  139/17 SAMF//HAH GNR. 123/123  

 Marcus Ringvold Rostad Søknad innvilget 



GNR.123 BNR.123 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK FOR 

OPPFØRING AV VERANDA OG TAK  

 

17/605 03.05.2017 DS  140/17 ØKIT//KTO 231 M5 &16  

 Elisabeth Berge Strand Søknad innvilget 

GNR. 121 BNR. 517 - SØKNAD OM FRITAK AV KOMMUNALE 

AVGIFTER - KÅRE BERGE  

 

17/967 03.05.2017 DS  141/17 ØKIT//KTO 231 &16  

 Inger Lillian Loeng Søknad innvilget 

GNR 43 BNR 44 I NORDRE LAND - SØKNAD OM FRITAK FOR 

KOMMUNALE AVGIFTER - HANS LOENG 

 

17/1138 03.05.2017 DS  143/17 SAMF//SOF GNR. 121/166  

 Løkka Borettslag v/ Eli Muldbakken Søknad innvilget 

GNR. 121, BNR. 166  -  LØKKA BORETTSLAG, TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV CARPORT  

 

17/1082 03.05.2017 DS  144/17 SAMF//HAH GNR. 69/26  

 Hanne Rygg-Winther Søknad innvilget 

GNR 69 BNR 26 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE TIL 

RIVING AV FRITIDSBOLIG  

 

17/1122 04.05.2017 DS  145/17 SAMF//HAH GNR. 94/59  

 Nils Morten Jensen Søknad innvilget 

GNR.94 BNR.59 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT FOR RIVING AV UTHUS OG TILBYGG TIL 

FRITIDSBOLIG  

 

17/1126 04.05.2017 DS  147/17 SAMF//HAH GNR. 107/27  

 Tor Parthaugen Søknad innvilget 

GNR. 107 BNR. 27 I NORDRE LAND - IGANGSETTINGSTILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV NYTT TILBYGG TIL BOLIG  

 

17/1119 04.05.2017 DS  148/17 ØKIT//KTO 231 M5 &16  

 Kari Enger Søknad innvilget 

GNR. 18 BNR. 37 - SØKNAD OM FRITAK PÅ KOMMUNALE AVGIFTER - 

NORDSINNI 569 - KARI ENGER  

 

16/714 05.05.2017 DS  149/17 PLNÆ//FJO GNR. 80/120  

 Rørlegger Øyvind Hasvold AS Søknad innvilget 

GNR. 80 BNR. 120 I NORDRE LAND - SØKNAD OM FERDIGATTEST  

 

16/1134 05.05.2017 DS  150/17 PLNÆ//FJO GNR. 15/13  

 Rørlegger Øyvind Hasvold AS Søknad innvilget 

GNR. 15 BNR. 13 I NORDRE LAND - SØKNAD OM FERDIGATTEST  

 

16/816 05.05.2017 DS  151/17 PLNÆ//FJO GNR. 68/1/2  

 Rørlegger Øyvind Hasvold AS Søknad innvilget 



GNR. 68 BNR. 1 FNR. 2 I NORDRE LAND KOMMUNE - SØKNAD OM 

FERDIGATTEST  

 

17/1228 05.05.2017 DS  152/17 SAMF//FJO GNR. 66/466  

 Norunn O.K. Alling Søknad innvilget 

GNR 66 BNR 466 I NORDRE LAND - SØKNAD OM 

UTSLIPPSTILLATELSE  

 

17/1228 05.05.2017 DS  153/17 SAMF//FJO GNR. 66/466  

 Norunn O.K. Alling Søknad innvilget 

GNR 66 BNR 466 I NORDRE LAND - SØKNAD OM 

UTSLIPPSTILLATELSE  

 

13/2253 05.05.2017 DS  155/17 PLNÆ//FJO GNR. 58/50  

 Willy Framnes Søknad innvilget 

GNR. 58 BNR. 50 I NORDRE LAND - SØKNAD OM FERDIGATTEST  

 

17/1125 05.05.2017 DS  156/17 SAMF//HAH GNR. 72/38  

 Nina Myhre Holte Søknad innvilget 

GNR.72 BNR.38 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  

 

17/1140 08.05.2017 DS  157/17 SAMF//HAH GNR. 41/205  

 Ulf Ketil Storm-Hansen Søknad innvilget 

GNR 41 BNR 205 I NORDRE LAND - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN 

ANSVARSRETT FOR BRUKSENDRING AV UTHUS TIL ANNEKS OG 

FERDIGATTEST 

 

16/934 10.05.2017 DS  158/17 PLNÆ//HAH GNR. 72/171  

 Nordbohus Vinstra AS, avd. Lillehammer Søknad innvilget 

GNR. 72 BNR. 171 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING 

AV NY ENEBOLIG  

 

14/1071 11.05.2017 DS  161/17 PLNÆ//HAH GNR. 41/22  

 Tone Fremming Søknad innvilget 

GNR. 41 BNR. 318 I NORDRE LAND - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 

TIL DELER AV TILTAKET - FLORISS OG ENDRING AV FASADE TIL 

BYGG 2  

 

16/628 14.05.2017 DS  162/17 PLNÆ//SOF GNR. 87/191  

 Kristoffer Sundnes Søknad innvilget 

GNR. 87, BNR. 191  -  FERDIGATTEST FOR UTHUS PÅ FRITIDSEIENDOM  

 

 

 

 

 

17/1116 14.05.2017 DS  163/17 SAMF//SOF GNR. 117/2/5  

 Woorking Ants AS V/Christoffer V. Herheim Søknad innvilget 



GNR. 117, BNR. 2, FNR. 5  -  WORKING ANTS AS, TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG  

 

17/1173 15.05.2017 DS  164/17 SAMF//SOF GNR. 87/94  

 Ove Strømsjordet Søknad innvilget 

GNR. 87, BNR. 94  -  OVE STRØMSJORDET, TILLATELSE TIL 

OPPFØRING AV TILBYGG TIL BOLIG  

 

07/1031 16.05.2017 DS  165/17 SAMF//HAH GNR. 123/1  

 Harald Storsveen Søknad innvilget 

GNR 123 BNR 99 I NORDRE LAND - FERDIGATTEST TIL OPPFØRING 

AV GARASJE  

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 16. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



Lnr.: 6427/17 

Arkivsaksnr.: 15/1597 

Arkivnøkkel.: L12  
 

Saksbehandler: HTE    

 

Utskrift til:  

 

OMRÅDEREGULERING FOR ELVEROM-VEISTEN, 2. GANGS BEHANDLING  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen legger frem revidert forslag til områdereguleringsplan for Elverom-Veisten etter 

1. gangs høring og offentlig ettersyn. Det foreslås en del mindre endringer og justeringer, 

som i sum gjør at det anbefales å legge planforslaget ut til 2. gangs høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Planen erstatter tidligere reguleringsplaner Elverom (2014) og Veisten (1986). Planforslaget 

er i tråd med kommuneplanens arealdel og følger opp vedtatt planprogram. Viktige tiltak i 

planen er idrettshall, gang-/sykkelveger, næringsareal, omsorgsboliger ved Korsvold 

omsorgssenter og parkområde i tilknytning til Grønvold sag og mølle. 

 

Planforslaget vurderes ikke å være i konflikt med noen særinteresser eller viktige hensyn i 

planleggingen.  

 

Vedlegg: 

  

Revidert plankart datert 15.5.2017 

Reviderte bestemmelser datert 15.5.2017 

Revidert planbeskrivelse datert 15.5.2017 

Revidert illustrasjonsplan datert ? 

ROS-analyse datert 13.6.2016 

Tematisk plankartutsnitt sikringssoner 

Innkomne merknader til 1. gangs offentlig ettersyn og høring. 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Planprogram vedtatt 30.9.2015 

Innkomne innspill og merknader ved oppstart 

Referat fra møte i referansegruppe 

Referat fra møte i regionalt planforum 

Saksframlegg og protokoll fra formannskapet 10.2.2016 

Saksframlegg og protokoll fra 1. gangs behandling i hovedutvalg LMT 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 



 

Forslag til områdereguleringsplan for Elverom-Veisten ble behandlet i hovedutvalget 

22.6.2016, sak 40/16, med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn/høring. Det ble også 

vedtatt noen mindre endringer i bestemmelsene i forhold til Rådmannens innstilling. 

Planforslaget ble lagt ut på høring i perioden 27.6.2016 til 29.8.2016. Det har kommet inn 6 

høringsuttalelser. Disse er vedlagt i sin helhet, samt oppsummert og kommentert i eget 

vedlegg. Ingen av merknadene er så vesentlige at de er til hinder for at planen kan vedtas. 

 

Planen er hovedsakelig i tråd med kommuneplanens arealdel og vil erstatte de tidligere 

reguleringsplanene Elverom sist vedtatt i 2014 og Veisten vedtatt i 1986. 

 

Planarbeidet ble startet opp ved vedtak i hovedutvalg LMT 24.6.2015 og utlegging av 

planprogram på høring 9.7.2015 til 7.9.2015. Planprogrammet ble vedtatt i hovedutvalget 

30.9.2015. I planprogrammet ble det definert ett hovedmål for planarbeidet med tilhørende 

tiltak: 

 

Målet med planen er å videreutvikle Elverom-Veisten som et attraktivt grendesenter. 

 

For å oppnå dette vektlegges disse tiltakene: 

 Det må avsettes egnede og nok arealer i Elverom knyttet til det framtidige behovet for 
offentlige tjenester, bolig og næring/handel. 

 

 Det vektlegges at kommunale nybygg skal ha en grønn profil med miljøvennlige 
energikilder. Gjennom planprosessen skal det utredes hvorvidt det skal stilles krav til bruk 
av tre som hovedmateriale. Nybygg skal ha en god arkitektonisk utforming som 
forsterker trivselskvalitetene i grendesenteret. 

 

 Det legges vekt på å utvikle folkehelse- og trivselskvaliteter i området. Dette innebærer 
gode, trafikksikre løsninger knyttet til skole- og barnehage, forlengelse og omlegging av 
skiløype, gode gang- og sykkelvegforbindelser og turvegforbindelse fra Korsvold 
omsorgssenter/ skoleområdet til Grønvold sag og mølle. 

 

 

Følgende medvirkningstiltak har vært gjennomført så langt i planprosessen: 

 

 Møte med referansegruppe. 

 Kontakt med særinteresser; Grønvold sag og mølle, skole, elevråd, Torpa 

helseboliger, statens vegvesen (befaring), busselskaper (befaring og møte). 

 Møte i regionalt planforum. 

 Offentlig ettersyn og høring. 

 

Parallelt med planarbeidet har det pågått prosjektering av ny idrettshall på Elverom. 

Plan/næring og Teknisk drift/eiendom har hatt tett kontakt vedr. dette. Plassering av 

idrettshallen har også vært et viktig tema i planprosessen. I formannskapets møte 10.2.2016 

ble det gjort et prinsippvedtak vedr. plassering av idrettshallen. Administrasjonen la da frem 

to alternativer med en foreløpig vurdering av fordeler og ulemper. Dette ble også drøftet med 

skole/elevråd og i regionalt planforum. Plasseringen på grusbanen på nedsiden av skolen, 

som nå er lagt inn i planforslaget, fikk tilslutning både fra skole/elevråd, regionalt planforum 



og i formannskapet. Fordelene det ble lagt vekt på var i første rekke nærheten til skolebygget 

med store muligheter for sambruk og at hallen kan bli en sentral møteplass på Elverom.  

 

Andre viktige grep i planforslaget er: 

 Parkering og bussoppstilling ved skolen utvides og omstruktureres. 

 To boligtomter i område B10 like nord for parkeringsplassen ved skolen tas ut. 

 Gang- og sykkelveg lang fylkesveg 186 mellom Elverom og Veisten. 

 Nytt område for omsorgsboliger (BOP1) på nedsiden av Korsvold omsorgssenter. 

Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 Omlegging av lysløypa rundt nytt boligfelt. 

 Området i tilknytning til Grønvold sag og mølle reguleres til park med muligheter for 

diverse tilrettelegginger. 

 Område regulert til idrettsanlegg i reguleringsplan Veisten tas ut. Foreslås som 

LNFR-område (L4). 

 Nytt næringsareal BN1 reguleres inn i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 Skytebanen reguleres inn slik den foreligger i dag. 

 Sikringssoner i tilknytning til Torpa vannverk reguleres inn med tilhørende 

bestemmelser. 

 Flomsoner langs Pusrudelva reguleres inn i tråd med gjennomført flomanalyse 

 Bestemmelsene er gjennomgått og revidert i forhold til tidligere planer. 

 

Det vises for øvrig til planbeskrivelsen for mer utfyllende beskrivelse og begrunnelse av 

planforslaget. 

 

Vurdering: 

 

Administrasjonen mener forslaget til områdereguleringsplan svarer godt på de føringer som 

er lagt både i planprogrammet og i kommuneplanens arealdel. Plassering av idrettshall har 

vært et sentralt tema og rådmannen mener den løsningen som foreslås vil være med på å 

styrke Elverom som et attraktivt grendesenter slik målet med planen er. Planforslaget er 

heller ikke i strid med interesser eller ønsker til særmyndigheter, lag, foreninger eller 

spesielle grupper av befolkningen. 

 

Plasseringen av hallen var oppe til behandling i formannskapet i møte 10.2.2016. Forut for 

dette ble to alternative plasseringer drøftet med skole/elevråd og i regionalt planforum. 

Rådmannen mener plasseringen som foreslås vil gjøre Elverom mer attraktivt ved at den kan 

bli en sentral møteplass. Nærheten til skolebygget vil også gi mye større muligheter for 

sambruk med skolen. Ulemper og fordeler er for øvrig nærmere beskrevet og vurdert i 

formannskapssak 10/16. Plasseringen vil imidlertid berøre et areal som i dag benyttes til lek 

og aktiviteter. I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen skal man ved omregulering av arealer som barn benytter til lek, skaffe 

fullverdig erstatning. I dette tilfellet er det ikke lagt inn et likeverdig erstatningsareal, men 

rådmannen mener likevel dette er den beste helhetsløsningen, også med hensyn til barns 

interesser. Det legges i den sammenheng vekt på følgende: 

 Arealene rundt hallen (NA1) strammes opp og sikres opparbeidet gjennom 

rekkefølgebestemmelser. 

 Idrettshallen vil spesielt komme barn og unge til gode. 



 Plasseringen gir et tryggere skoleområde ved at man unngår trafikk til hallen forbi 

skolen. 

 Skoleområdet har fortsatt rikelig med gode uteområder til lek og aktivitet. 

 

Etter at formannskapet behandlet alternativene til plassering av hallen har det blitt 

gjennomført grunnundersøkelser på grusbanen nedenfor skolen. Disse viser at det kan bli 

behov for en del masseutskifting i forbindelse med bygging av hallen. Kostnader i 

forbindelse med dette må utredes i forbindelse med prosjektering av hallen, men vurderes 

ikke å være avgjørende for hvor hallen foreslås plassert i reguleringsplanen. 

 

Grønvold sag og mølle har kommet med innspill om at planen må legge til rette for at 

området kan utvikles til et rekreasjonsområde og at det ikke må legges for sterke 

begrensninger for utviklingen. Rådmannen vil ikke foreslå at bebyggelsen reguleres til vern, 

men det er allikevel utformet forslag til bestemmelser (pkt. 3.10.og 8.3) som skal ivareta 

kulturmiljøet. Samtidig kan området rundt (park) utvikles mer eller mindre slik Grønvold sag 

og mølle ønsker. 

 

Merknadene som er kommet inn i høringsrunden er ikke av en slik art at planforslaget bør 

omarbeides vesentlig. Rådmannen har som følge av merknadene innarbeidet noen mindre 

endringer i planforslaget som nå legges frem til 2. gangs behandling. Alle endringene er 

beskrevet i vedlagte endringslogg og i oppsummering av merknadene. I tillegg er det gjort 

noen endringer som følge av Rådmannens egne vurderinger. I sum vurderer Rådmannen 

endringene til å være såpass store at det anbefales å sende planen ut på 2. gangs høring og 

offentlig ettersyn. Oversikt over og begrunnelse for endringene følger nedenfor: 

 

Endring i plankartet Begrunnelse 

Byggegrenser mot fylkesvegene lagt inn i hele 

planområdet. 

I henhold til merknad fra Statens vegvesen 

Frisiktsoner lagt inn i flere kryss og avkjørsler. I henhold til merknad fra Statens vegvesen 

Kantsoner mot BVA 1 og 2, og mot BOP1 er 

regulert til naturområde.  

I henhold til merknad fra Fylkesmannen i 
Oppland 

Utvida formålet «annet vegareal» langs ny g-/s-
veg på strekninger der det vil bli behov for mer 
skjæring/fylling. 

I henhold til merknad fra Statens vegvesen 

BN1 endret til BKB5. 

 

Feil navnsetting 

Parkeringsplass SPA5 ved skolen lagt inn. Usikkert om SPA3 vil ha tilstrekkelig kapasitet til 
skole, barnehage og idrettshall i fremtiden. SPA5 
gir mulighet for ekstra lærerparkering. 

Avkjøring til boligfeltet reguleres tilbake slik den 

ligger i dag. Parkering SPA2 tatt ut. 

 

Kost-/nyttevurdering. SPA2 vil gi liten kapasitet 
etter at det også må legges inn grøfteareal mot 
g-/sykkelveg. Parkeringsutfordring for 
helselagets boliger løses heller med å utvide 
tomta dere sydover. 



Tomta til Torpa helselag i område B10 utvidet 
sørover for å gi mer parkeringsplass. 

Jf. begrunnelsen ovenfor. 

Annet vegareal/Grøfteareal mellom g/s-veg og 

parkeringsplass SPA1 lagt inn. 

I henhold til merknad fra Statens vegvesen 

Mindre justeringer mellom gang-/sykkelveg 

SGS8 og parkeringsplass SPA3. 

I henhold til mer gjennomarbeidet 
illustrasjonsplan. 

Endring i bestemmelsene Begrunnelse 

Bestemmelse vedr. forståelse av byggegrenser 

lagt inn som punkt 8.2. 

Unngå misforståelser 

Bestemmelser til kantsoner mellom mot BVA 1 

og 2/BOP1 og elv lagt inn som punkt 5.5. 

I henhold til merknad fra Fylkesmannen i 
Oppland 

Ny bestemmelse 2.11 vedr. vassdragskryssinger 

lagt inn. 

 

I henhold til merknad fra NVE. 

Feil benevnelser/henvisninger i bestemmelse 

2.6.2 og 3.2 er rettet. 

Oppretting av feil 

Rekkefølgebestemmelsene endres vedr. SPA1 og 
SPA3. 

Rådmannen mener det er viktig at SPA3 
opparbeides senest samtidig med hall og SPA1. 
Dette henger sammen. 

Krav til opparbeiding av parkeringsplassene 
SPA1 og SPA3 lagt inn under punkt 4.3. 
Illustrasjonsplanen gjøres veiledende. 

Kravene sier noe om hva SPA1 og SPA3 
minimum skal inneholde og erstatter juridisk 
binding av illustrasjonsplanen. 

 

 

Kort vurdering av saken sett i forhold til økonomi, universell utforming, miljø og 

folkehelseperspektiv: 

 

Økonomi 

Planforslaget legger opp til en rekke tiltak som vil ha en kostnad for kommunen. Planen 

innebærer imidlertid ikke noen plikt til å gjennomføre tiltakene utover det som følger av 

rekkefølgebestemmelsene (pkt. 2.3). Vedtak av planen vil derfor ikke i seg selv innebære 

noen kostnad for kommunen. Planen sier heller ikke noe om hvem som skal bekoste alle 

tiltak, for eksempel gang-/sykkelveg langs fylkesvegen. Nærmere prosjektering av kostnader 

må gjøres i forbindelse med det enkelte tiltak. 

 

Universell utforming 

Dette er godt ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene og planforslaget for øvrig. 

 

Miljø 

Gjennomføring av planen vil ikke gi noen vesentlige negative miljøkonsekvenser. Det vises 

til vurderinger i planbeskrivelsen. 

 

Folkehelseperspektiv 



Gjennomføring av tiltakene i planen vil gi gode bidrag i folkehelsesammenheng. Her nevnes 

spesielt omlegging av lysløypa, gode lekearealer i tilknytning til både skole og boligfelt, 

rikelig med friluftsområder like i nærheten, nye gang-/sykkelveger, idrettshall, badeplass, 

rekreasjonsområde ved Grønvold. Rådmannen kan heller ikke se at det er tiltak i planen som 

vil ødelegge områder som i dag brukes til rekreasjon, lek, trim etc.  

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Revidert forslag til områdereguleringsplan for Elverom-Veisten datert 15.5.2017 

legges ut til offentlig ettersyn/høring i henhold til plan- og bygningslovens 

bestemmelser. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i plandokumentene 

før offentlig ettersyn/høring. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 15.5.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Håvard Telstø 

 

 

 

 

 



























Lnr.: 6177/17 

Arkivsaksnr.: 17/65 

Arkivnøkkel.: GNR. 121/167 
 

Saksbehandler: HAH    

 

Utskrift til:  

Bolig Partner AS avd. Gjøvik, Strandgt. 38, 2821 GJØVIK 

Smiua Eiendom AS v/ Dag Olav Vikersveen, Randsfjordvegen 1759, 2866 ENGER 

Guttorm Vikersveen, Villavegen 42, 2870 DOKKA 

Jan Erik Stakset m/ fl., Smiuvegen 8 B, 2870 DOKKA 

Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 

Statens vegvesen Oppland, Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 

 

GNR. 121 BNR. 167 I NORDRE LAND - DISPENSASJON OG IGANGSETTINGS-

TILLATELSE TIL OPPFØRING AV 6-MANNSBOLIG OG 3 À 2 STK. CARPORTER 

MED BODER 

 

Sammendrag: 

 

Bolig Partner AS avd. Gjøvik søker på vegne av Smiua Eiendom AS v/ Dag Olav Vikersveen 

og hjemmelshaver Guttorm Vikersveen om tillatelse til oppføring av et nytt boligbygg av 

typen Moderne Saturn M6 i 2 etasjer à 3 leiligheter = totalt 6 leiligheter (141) for salg, samt 

oppføring av 3 stk. doble carporter m/ 2 boder i en etasje knyttet til boligen (181) der omsøkte 

tiltak får en T-BYA og T-BRA på henholdsvis 474 m² og 642 m². Boligen skal oppføres med 

en gesims- og mønehøyde på henholdsvis 6.2 m og 7.9 m fra planert terreng, mens byggene 

skal oppføres med en takvinkel på 15 grader. Med eksisterende bolig på 281 m² får 

eiendommen en T-BYA på 755 m², og med et tomteareal på ca. 2678.4 m² (2937 m² oppgitt i 

søknaden) får eiendommen en utnyttelsesgrad på 28,19 % BYA (25.7 % BYA). 

 

Eiendommen ligger innenfor et regulert område med eksisterende boligbebyggelse der det 

foreligger følgende planstatus for Smiuvegen 6:   

 Reguleringsplan for Løkka – Døhl, vedtatt i kommunestyret den 10.10.2000 i sak 

51/00 med mindre endring av reg.planen, vedtatt i hovedutvalg for landbruk, miljø 

og teknisk i sak 81/10 den 29.09.2010 der området er avsatt til kombinert område 

for forretning, kontor, (service)/ industri og boliger – SIB 2, der det er tillatt med en 

BYA = 30 %. I området kan bebyggelsen oppføres som rekker, kjede eller 

enkeltstående bygg, og bygninger kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygningene skal i 

hovedregel ha saltak. Bygningenes takvinkel fastsettes av planutvalget, mens 

gesimshøyden for 2 etasjes hus skal ikke overstige 6 meter. 

 Kommuneplanens arealdel 2016-2027, vedtatt i kommunestyret den 05.04.2016 i 

sak 17/16 - fokusområde Dokka – Bestemmelsesområde # 4.  Formål: B4 – 

Boligbebyggelse. Bestemmelse 4.4.1 sier ikke noe om maksimalt tillatt bebygd areal 

for området B4. 

 

Da det er avvik fra tillatt gesimshøyde og kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i 

Beskrivelse og utfyllende bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2016-

2027, Fokusområde Dokka, pkt. 4.1.1 (tiltaket omfatter mer enn 2 boenheter) må denne saken 



behandles med dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2.  

 

I dette tilfelle er det søkt om dispensasjon jf. vedlegg B-1, samt at naboene er blitt varslet om 

dispensasjon. I dette tilfelle hadde naboene på 121/183 merknader til avstand og plassering av 

carporter m/ boder, men ingen skriftlige nabomerknader til dispensasjon. Da saken skal 

behandles med dispensasjon skal denne saken i utgangspunktet sendes på høring til statlige 

berørte instanser i sånne saker da deres saksområde blir direkte berørt jf. pbl. §19-1.  

 

Det er ikke lang veg til sentrum, og det er stort behov for sentrumsnære leiligheter på Dokka.  

Kommunen har ikke noe kjennskap til kvaliteten på eksisterende bolig, men i følge kommunal 

renovasjon er det registrert 3 boenheter i Smiuvegen 4, slik at etter nybygg får eiendommen 

totalt 9 boenheter der 6 er av høy standard. Statens vegvesen har i brev datert 28.02.2017 

akseptert utvidet bruk av avkjørsel til Fv.250. 

 

Konklusjon: 

Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningslovens § 19 gis dersom hensynene bak den 

bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved 

tiltaket veier tyngre enn ulempene. Nasjonale og regionale rammer og mål skal tillegges særlig 

vekt og kommunen bør ikke innvilge dispensasjon dersom en statlig eller regional berørt 

myndighet uttaler seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Dispensasjonssøknaden er i dette tilfelle ikke sendt på høring til statlige og regionale 

myndigheter. Dette grunngis i hovedsak med at Rådmannen vurderer planlagt utbygging av 

Smiuvegen 6 til å være en sak av lokal karakter, og at dispensasjonssøknaden ikke berører 

statlige og fylkeskommunale myndigheters interesser i større grad. Denne saken 

sammenlignes også med en lignende sak på 121/37 i Dokka sentrum som gjaldt rehabilitering, 

tilbygg og ombygging av eksisterende bolig (som i dag har 2 utleieenheter) til utleiebygg med 

4 boenheter, rive eksisterende uthus og oppføre et nytt utleiebygg med 4 boenheter. I dette 

tilfelle har også nabobygget med 3 etasjer og en mønehøyde på 10.7 m på 121/166 en 

tilnærma lik/ større gesimshøyde enn omsøkt boligbygg. Rådmannen vil derfor støtte gitt 

begrunnelse fra ansvarlig søker til dispensasjon da det er andre krav til TEK10 (sist endret 

01.01.2017) for f.eks. energi enn da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt. Oppland 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland får tilsendt utskrift av denne saken til 

orientering. 

 

Planlagt utbygging er også grundig vurdert av kommunen ved gjennomføring av en 

forhåndskonferanse med referat.  Da tiltaket er i tråd med utnyttelsesgrad og formål i 

gjeldende planverk vurderer Rådmannen utbyggingen til ikke å ha negativ virkning for 

omgivelsene. Estetisk vil det også bli en bra løsning utfra dagens situasjon.  Utomhusplanen 

viser i tillegg til parkeringsplasser og adkomst også areal for grøntareal/lekeplass og 

søppelhåndtering.  Rådmannen vurderer mottatt situasjonsplan og mottatte fasadetegninger 

som tilfredsstillende i forhold til å innvilge dispensasjon for tiltaket. 

 

Nordre Land kommune skal utarbeide ny reguleringsplan for Dokka sentrum.  Planprosessen 

vil bli tidkrevende og en ny reguleringsplan vil trolig ikke være ferdigbehandlet og godkjent 

før i 2019/2020.  Tidspunkt for en ny gjeldende reguleringsplan for området i Dokka sentrum 

tilsier at en dispensasjon fra plankrav vil være gunstig for utbygger. 

 



Da omsøkte tiltak ikke kommer i konflikt med 200 års flommen i Døhlsveita, vil Rådmannen 

derfor etter en total vurdering råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å innvilge 

igangsettingstillatelse og søknaden av 22.02.2017 fra Bolig Partner AS om dispensasjon fra 

tillatt gesimshøyde og kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i Beskrivelse og utfyllende 

bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2016-2027, Fokusområde Dokka, 

pkt. 4.1.1 (tiltaket omfatter mer enn 2 boenheter) i forbindelse med omsøkt tiltak i Smiuvegen 6.  

Tiltaket gjelder oppføring av et nytt boligbygg i 2 etasjer à 3 leiligheter = totalt 6 leiligheter med 

en gesimshøyde på 6.2 m, samt oppføring av 3 stk. doble carporter m/ boder og 2 p-plasser og 2 

levegger 

 

Begrunnelse: 

Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt på en slik 

måte at de ikke går utover helse, miljø og sikkerhet. Samt at fordelene i denne saken veier 

klart tyngre enn ulempene etter en samlet vurdering. I tillegg er de rettslige vilkårene for å gi 

dispensasjon oppfylt. 

 

Kommunen gjør oppmerksom på at den som har fått dispensasjon, skal ikke på senere 

tidspunkt tilsende klage eller gjøre gjeldende erstatningskrav for påregnelige skader og 

ulemper som kan bli påført bygningen/ innretning/ person på grunn av beliggenheten i forhold 

til elva. Dette gjelder også støy og beliggenheten i planen 

 

Vedlegg: 

 

1. Signert referat fra forhåndskonferansen den 19.01.2017 

2. 2 stk. situasjonsplan – Vedlegg D1 og rev. kart av 16.03.2017 etter avtale/samtykke med 

naboer på 121/183 

3. Erklæring mellom tiltakshaver og naboer vedr. avstand til nabogrense, datert 23.03.2017 - 

vedlegg C4  

4. Tegninger av 6-mannsbolig, vedlegg E1 – E12  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. E-post fra Bolig Partner AS avd. Gjøvik v/ Tor Enger med anmodning om forhånds-

konferanse, mottatt 04.01.2017. 

3. Referat fra forhåndskonferanse, datert 11.01.2017. 

4. E-post fra Bolig Partner Gjøvik med bekreftelse om avtale, samt arealregnskap og reviderte 

tegninger til forhåndskonferansen, mottatt 12.01.2017. 

5. Signert referat fra forhåndskonferanse, datert 19.01.2017. 

6. Kopi av nabomerknad fra Jan Erik Stakset m.fl. pr. e-post, mottatt 03.03.2017. 

7. Kopi av merknad til referat etter befaring den 08.03.2017 fra Jan Erik Stakset m.fl. pr. e-

post, mottatt 12.03.2017.  

8. Kopi av svar fra Bolig Partner Gjøvik pr. e-post, mottatt 13.03.2017. 

9. Kopi av brev til Bolig Partner Gjøvik fra Statens Vegvesen, datert 28.02.2017, postført 

14.03.2017. 

10. Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon, mottatt 28.03.2017, postført 

07.04.2017.  

 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer, vedlegg A1 

 - Dispensasjonssøknad, datert 22.02.2017, vedlegg B1 

 - Kvittering for nabovarsel, vedlegg C1 

 - Opplysninger gitt i nabovarsel, vedlegg C2 



 - Nabomerknad + kommentar, vedlegg C3 

 - Erklæring vedr. avstand til nabogrense, vedlegg C4 

- 2 stk. situasjonsplan – Vedlegg D1 og rev. kart av 16.03.2017 etter avtale/samtykke 

med naboer 

- Tegninger, carporter m/ levegg, rev. 09.03.2017 og bolig, vedlegg E1 – E11, samt 

carport m/ boder, vedlegg E12 - E14 

- Erklæring om ansvarsrett fra Leite og Howden arkitekt- og ingeniørkontor AS, 

Systemair AS, Gjøvik og Varme og Sanitær AS, Geosanse SA, JK Anlegg AS, Haavi 

Flis og Murtjenester, Dokken og Moen Murmesterforretning AS, Bjørn Fredlund og 

Takstcon AS, vedlegg G1 – G9 

- Gjennomføringsplan, vedlegg G10 

- Kopi av brev fra Staten vegvesen, vedlegg I1 

- Kopi av referat fra forhåndskonferansen, vedlegg Q1 

- Avfallsplan, vedlegg Q2 

- Arealregnskap, vedlegg Q3 

13. Kommunal tilknyttingsavgift for 6-mannsboligen, mottatt 10.05.2017 

14. E-post med ny gjennomføringsplan og bekreftelse vedr. erklæring om ansvarsrett for SØK, 

mottatt 10.05.2017  

15. Dokumentasjon av branndetaljer til snitt pr. e-post fra søker, mottatt 10.05.2017 

16. Bekreftelse pr. e-post vedr. ansvarserklæring for Smiua Eiendom AS, mottatt 15.05.2017 

17. Søknad om ansvarsrett fra Bjørn Fredlund pr. e-post, mottatt 16.05.2017 

 

Saksopplysninger: 

 

Eiendom:  Gnr. 121, bnr. 167 

Adresse:  Smiuvegen 6, 2870 DOKKA 

Tiltakshaver:  Smiua Eiendom AS v/ Dag Olav Vikersveen  

Hjemmelshaver: Guttorm Vikersveen  

Ansvarlig søker:  Bolig Partner AS avd. Gjøvik 

 

Den 04.01.2017 mottok kommunen en e-post fra Bolig Partner AS avd. Gjøvik v/ Tor Enger 

med anmodning om forhåndskonferanse for mulighetene til oppføring av et boligbygg med 6 

leiligheter og tilhørende anlegg med 6 carporter og utv. boder. Denne forhåndskonferansen 

mellom kommunen og berørte parter ble avholdt den 19.01.2016 der det foreligger et referat.   

 

Bolig Partner AS avd. Gjøvik søker på vegne av Smiua Eiendom AS v/ Dag Olav Vikersveen 

og hjemmelshaver Guttorm Vikersveen om tillatelse til oppføring av et nytt boligbygg av 

typen Moderne Saturn M6 i 2 etasjer à 3 leiligheter = totalt 6 leiligheter (141) for salg, samt 

oppføring av 3 stk. doble carporter m/ 2 boder og 2 p-plasser i en etasje knyttet til boligen 

(181) med 2 levegger mellom bodene i bakkant jf. vedlagt tegning rev. 09.03.2017. Boligen 

skal oppføres med en gesims- og mønehøyde på henholdsvis 6.2 m og 7.9 m fra planert 

terreng, mens byggene skal oppføres med en takvinkel på 15 grader. Tiltakene får følgende 

areal jf. sist innsendte tegninger: 

 

Areal i m
2
 Nybygg –  

1. etasje 

Nybygg –  

2. etasje 

Av dette utv. 

åpne arealer 

Carporter m/ 

boder 

Sum 

Bruksareal BRA 259 m 254 m² - 41.6 m² 129.6 m² 642 m² 

(471.1 m²) 



Bebygd areal 

BYA 

339 m²   135 m² 474 m² 

 

Eiendommen er fra før bebygd med en bolig på 281 m² BYA, slik at eiendommen får en T-

BYA på 755 m².  

 

I signert referatet ble det oppgitt følgende vedr. tomtas størrelse: 

Tomteareal:  2800.7 m
2
 jf. målebrev. Beregnet areal i følge kommunens kartdatabase og 

mottatt matrikkelkart sier 2937 m² som vil bli benyttet til utregning av utnyttelsesgrad. 

 

Utfra oppgitt areal får eiendommen en utnyttingsgrad på 25.7 % BYA. 

 

Den 18.04.2017 hadde en oppmålingsingeniør ved kommunens oppmålingsavdeling et 

oppmålingsoppdrag på nabo eiendommen (121/166). Etter dette oppdraget blir det oppgitt at 

berørt eiendom mest sannsynlig har et mindre areal enn først antatt. Mest sannsynlig vil tomte 

arealet for berørt eiendom ha en størrelse på ca. 2678.4 m², slik at eiendommen får med dette 

en utnyttingsgrad på 28,19 % BYA. For å få verifisert tomtearealet bør det avholdes en 

oppmålingsforretning av eiendommen da berørt eiendom har noen uklare grenser. 

 

Det foreligger nabovarsling i henhold til plan- og bygningslovens § 21-3 for omsøkte tiltak og 

for dispensasjon, ved at berørte naboer har fått nabovarselet tilsendt rekommandert den 

23.02.2017. I dette tilfelle mottok kommunen kopi av nabomerknad pr. e-post den 03.03.2017 

som i hovedsak gikk på avstand og plassering av carportene m/ boder. En befaring med berørte 

parter ble avholdt den 08.03.2017 med påfølgende referat datert 09.03.2017. Til dette referatet 

mottok kommunen ny kopi av merknader pr. e-post den 12.03.2017 fra berørte naboer. 

Ansvarlig søker har i e-post den 13.03.2017 svart på de nye merknadene, og orienterte om at 

søknad om byggetillatelse vil ikke bli sendt fra ansvarlig søker før denne saken har kommet 

frem til en minnelig løsning mellom partene. Det er da til mottatt søknad lagt ved innkomne 

merknader + kommentarer (vedlegg C3), og en signert erklæring mellom berørte parter vedr. 

avstand til nabogrense datert den 23.03.2017 (vedlegg C4). I tillegg er det lagt ved et revidert 

situasjonsplan av 16.03.2017 der avtalte løsninger er skissert. Det foreligger ingen andre eller 

nye skriftlige nabomerknader hos kommunen til tiltaket eller til dispensasjon innenfor fristens 

utløp.  

 

Bolig Partner AS avd. Gjøvik har sendt inn gjennomføringsplan for tiltaket. Gjennomførings-

planen skal erstatte kontroll-/ samsvars-erklæringer som tidligere er levert kommunen, og som 

ansvarlig søker nå skal oppbevare. Gjennomføringsplanen skal være et ”levende” dokument i 

byggeprosessen, og oppdatert plan skal leverast inn til ferdigattest. Kommunen tar mottatt 

gjennomføringsplan versjonsnr. 1, datert 10.05.2017 til etterretning. Da det ikke er bestemt 

hvilke foretak som skal stå ansvarlig for UTF - tømrerarbeidene i tiltaket, skal det sendes inn 

erklæring om ansvarsrett med revidert gjennomføringsplan til kommunen.  

 

Det er særdeles viktig at ansvarlig søker oppbevarer samsvars-/ kontrollerklæringer, og at 

sjekklister/kontrollister vert aktivt brukt under byggeprosessen. Disse listene skal kunne vises 

ved tilsyn eller forespørsel ved utført arbeid.  

 

Tiltaket er plassert i tiltaksklasse 1. Foretakene Leite og Howden arkitekt- og ingeniørkontor 

AS, Systemair AS, Gjøvik og Varme og Sanitær AS, Geosanse SA, JK Anlegg AS, Haavi Flis 



og Murtjenester, Dokken og Moen Murmesterforretning AS, Bjørn Fredlund og Takstcon AS 

har sendt inn erklæring om ansvarsrett for sine ansvarsområde. Av disse har Haavi Flis og 

Murtjenester tidligere hatt lokal godkjenning i kommunen før nytt regelverk inntraff, mens 

Bjørn Fredlund og Takstcon AS v/ Amund Forset ikke har sentral eller lokal godkjenning. 

Takstcon AS blir endret til foretaket Amund Forset som har sentral godkjenning med org.nr. 

985082839 pr. e-post den 15.05.2017. Når det gjelder foretaket Bjørn Fredlund så har han 

ikke sentral godkjenning som avkrysset på erklæringen. Men utfra mottatt dokumentasjon den 

16.05.2017 har han ikke den formelle kompetansen men har 21 års praksis i faget og foretaket 

kan godkjennes for ansvarsrett etter nytt regelverk som trådte i kraft fra 01.01.2016. Det er da 

opp til kommunen å føre tilsyn med foretaket. De andre foretakene har sentral godkjenning 

eller har hatt lokal godkjenning i omsøkte ansvarsområder slik at der derfor ikke nødvendig 

med ny vurdering av disse foretakene etter nytt regelverk som trådte i kraft fra 01.01.2016. Da 

kommunen mangler erklæring om ansvarsrett for tømrerarbeidene, skal erklæring for 

manglende ansvarsområder sendes kommunen før oppstart for disse arbeidene. 

 

Ny bebyggelse/nye boenheter skal tilknyttes det kommunale vann- og avløpsnettet.  Dette vil 

utløse tilknytningsavgifter for hver ny boenhet. Nordre Land kommune, v/ teknisk drift og 

eiendom har den 10.05.2017 beregnet følgende tilknytningsgebyr for boligen (se vedlegg): 
 
Kontostreng: Intern Sum kr. 
 
Vann: 16401.45111.3450  68554.375 
Avløp: 16401.45211.3530  113308.875   Totalt: 181863.25 kr 
 

Det skal installeres vannmåler i hver boenhet. Faktura for tilknytningsgebyret vil bli sendt ut 

etter at igangsettingstillatelse er gitt. Tilknytning til VA skal ikke skje før tilknytnings-gebyret 

er betalt.  

 

I kommunen er det registrert forskjellige verdier av radonstråling, og kommunene oppfordres 

til å ta radonfaren på alvor jfr. TEK10 §13-5. Etter å ha kjørt en samlet ROS-analyse på 

utvalgte tema i forhold til samfunnssikkerhet, landbruk, miljø og kultur så er det ingen 

spesielle hensyn å ta stilling til for omsøkt tiltak annet enn at det er en moderat til lav radon 

aktsomhet i området. I tillegg vil byggene ikke komme i konflikt med 200 års flom i 

Døhlsveita. For boligbygget med 6 boenheter skal det utføres tiltak i grunnen som hindrer 

radonstråling. Dokumentasjon for utført tiltak skal sendes kommunen til midlertidig 

brukstillatelse/ ferdigattest. 

 

Til mottatt søknad er det sendt inn branndokumentasjon på plantegningene jf. vedlegg E10 og 

E11. I tillegg mottok kommunen branndetaljer til snitt pr. e-post etter forespørsel den 

10.05.2017. Saken er blitt drøftet med brannsjefen og i e-post den 11.05.2017 har han ingen 

merknader da det skal være Ei 30 celler og REI 30 etasjeskille. Det er da viktig at denne 

dokumentasjonen blir fulgt opp i videre arbeider. I tillegg er det viktig at gjennomføringer 

gjennom branncellebegrensende bygningsdeler blir utført med tilfredsstillende branntetting, 

samt at krav jf. TEK10 §§ 11-11, 11-12 og 11-16 blir etterkommet. 

 

Ettersom tiltakene samlet overskrider 300 m² BRA jf. TEK10 § 9-6 skal det det utarbeides en 

avfallsplan for tiltaket. Det er ikke krav om at denne skal sendes kommunen men skal kunne 

framvises ved forespørsel/tilsyn. Men til mottatt søknad (vedlegg Q2) er denne planen 

vedlagt. I denne planen er det stipulert en total avfallsmengde på 19.4 tonn der 11.6 tonn skal 

sorteres, som igjen gir en sorteringsgrad på 60 %.  Det er viktig at bygnings-/spesialavfall blir 



levert til godkjent mottak/ deponi og følger TEK10 kap. 9 og avfallsforskriften § 9. Til søknad 

om ferdigattest skal det leveres dokumentasjon for levert avfall og sluttrapport som en del av 

kommunens tilsynsplikt jf. plan- og bygningsloven § 25-1 da kommunen kan føre tilsyn når 

som helst i løpet av byggesaken jf. pbl. § 25-2 annet ledd og temaveiledning HO-2/2012 

Tilsyn utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. 

 

Eiendommen ligger som nevnt innenfor et regulert område med eksisterende boligbebyggelse 

der det foreligger gjeldende planstatus for Smiuvegen 6:   

 Reguleringsplan for Løkka – Døhl, vedtatt i kommunestyret den 10.10.2000 i sak 

51/00 med mindre endring av reg.planen, vedtatt i hovedutvalg for landbruk, miljø 

og teknisk i sak 81/10 den 29.09.2010 der området er avsatt til kombinert område 

for forretning, kontor, (service)/ industri og boliger – SIB 2, der det er tillatt med en 

BYA = 30 % 

 

 Kommuneplanens arealdel 2016-2027, vedtatt i kommunestyret den 05.04.2016 i 

sak 17/16 - fokusområde Dokka – Bestemmelsesområde # 4.  Formål: B4 – 

Boligbebyggelse. Bestemmelse 4.4.1 sier ikke noe om maksimalt tillatt bebygd areal 

for området B4. 

 

Delkonklusjon: 

Maksimalt tillatt bebygd areal for gnr. 121, bnr. 167: BYA = 30% 

 

Areal til parkeringsplasser holdes utenfor da reguleringsplanen for Løkka - Døhl er en 

gammel plan hvor parkeringsareal ikke er beregnet tatt med i maksimalt bebygd areal.  

 

Videre er det følgende bestemmelser som er gjeldende for Smiuvegen 6: 

Reguleringsplan for Løkka – Døhl: 

 

5. OMRÅDE FOR FORRETNING, KONTOR, (SERVICE)/ INDUSTRI OG BOLIG 

SIB 1 – SIB 2. 

a) I områdene skal det oppføres bygninger for lettere industri-, kontor- og forretnings-

virksomheter samt boliger med tilhørende anlegg. Bebyggelsen kan oppføres som 

rekker, kjede eller enkeltstående bygg. 

b) Bygninger kan oppføres i inntil 2 etasjer. 

c) Bygningenes grunnflate skal ikke overstige den utnyttelsesgrad som er angitt på 

planen.  

d) Det er ikke tillatt med støyende eller forurensende industri i området. 

e) Det skal på egen grunn anlegges parkeringsplasser i samsvar med innførte vedtekter til 

PBL § 69 nr 3 og 4 i Nordre Land. 

 

9. FELLESBESTEMMELSER 

a) Planutvalget skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god 

form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en 

harmonisk utforming. Utvendige farger, herunder farge på tak skal godkjennes av 

planutvalget. 

b) Bygningene skal i hovedregel ha saltak. Bygningenes takvinkel fastsettes av planutvalget. 

c) Gesimshøyden for 1 etasjes hus skal ikke overstige 4,5 meter. Der terrenget etter plan-

utvalgets skjønn ligger til rette for det kan underetasjen innredes i samsvar med 



byggeforskriftene. Gesimshøyden for 2 etasjes hus skal ikke overstige 6 meter. 

 

Kommuneplanens arealdel, fokusområde Dokka Sentrum #4: 

Gnr. 121, bnr. 167 ligger i område for boligbebyggelse, i område avmerket B4 på plankartet.  

Bestemmelse 4.4.1 gjelder for gnr. 121, bnr. 167: 

4.4.1 Boligbebyggelse (jf. PBL § 11-7 nr. 1) 

Tilleggsbestemmelser til enkelte boligområder: 

Eksisterende boligområde Torstu – forbeholdes eneboliger. 

Nytt boligområde ved Dokka stasjon (B2) skal reguleres til leiligheter, lavblokker, minimum 3 

etasjer, maksimum 4 etasjer. 

Nytt boligområde ved Torstumoen (B13) skal reguleres til leiligheter, og/eller rekkehus, 

maksimum 2 etasjer. 

4.1.2 Byggeforbud langs vann- og vassdrag (jf. PBL §§ 11-9 nr. 5 og 11-11 nr. 5) 

Innenfor bestemmelsesområdene #1 - #4 innenfor Fokusområde Dokka, fastsettes en 

byggeforbudssone fra Dokka og Etna elv på 50 meter i uregulerte områder. 

 

Delkonklusjon: 

Utnyttelse av eiendommen til boligformål er i tråd med både reguleringsplanen for Dokka 

sentrum og kommuneplanens arealdel, fokusområde Dokka. 

 

Beskrivelse og utfyllende bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2016-

2027, Fokusområde Dokka sier følgende i pkt. 4.1.1: 

4.1.1 Plankrav (jf. PBL § 11-9 nr. 1) 

Innenfor fokusområde Dokka skal det utarbeides 4 områdereguleringsplaner (se 

bestemmelsesområder kapittel 4-7). Foreslått ny arealbruk i arealdelen kan ikke utnyttes før det 

er utarbeidet ny reguleringsplan. 

For eksisterende planformål kan tiltak unntas fra plankrav dersom samtlige krav nedenfor er 

oppfylt: 

 Tiltaket er i tråd med arealdelen 

 Tiltaket ikke kommer i konflikt med bevaringsverdige bygg jf. pkt. 2.4 eller ikke bryter 

vesentlig med eksisterende bygningsstruktur eller volum og form på omkringliggende 

bygninger og landskap 

 Tiltaket er ikke større enn 300 m2 BRA 

 Tiltaket omfatter ikke mer enn 2 boenheter 

 Tiltaket krever ikke dispensasjonsbehandling etter regler i plan og bygningslova 

 Tiltaket kan sikres infrastruktur som vannforsyning, avløp og adkomst til offentlig veg 

 

4.1.3 Forhold som skal avklares i videre reguleringsarbeid (jf. PBL § 11-9 nr. 8) 
I tillegg til generelle krav til reguleringsplaner gjelder følgende for utarbeiding av reguleringsplaner 
innenfor Fokusområde Dokka: 



 Det kan kreves dokumentasjon på at vegnettet som blir berørt er tilstrekkelig for den 
foreslåtte utbyggingen. 

 Bil- og fotgjengeradkomst må gjøres greie for. 

 Til et alternativt planforslag (som er i strid med arealdelen eller utfyllende bestemmelser) 
må det fra forslagsstiller sin side foreligge en begrunnet analyse for avviket, samt en 
vurdering av konsekvensene i forhold til sentrumsplanen sin helhet (trafikksystem, adkomst, 
arealbruk, grad av utnytting, estetikk og utforming). 

 Områdereguleringsplanene for Dokka, (bestemmelsesområdene #1 – #4) vil kreve 
utredninger i forhold til 200-års flom i Dokka- og Etnaelva. 

Som grunnlag for vurdering og behandling av planer skal følgende materiale følge søknaden: 

 Det skal gjøres greie for hvordan området inngår i en større sammenheng i forhold til 

omgivelsene, hvordan omsøkte volum og høgder er tilpassa nabobygg og naboeiendommer. 

Dette skal illustreres ved snitt/ fasadeoppriss og 3D-modell. Tilpassing til bygninger regulert 

til spesialområde bevaring, samt område som er bandlagde for å reguleres til dette formålet, 

må og dokumenteres. 

 Bygninger som er registrert på registreringskartet bygningsvern skal få en bygningsvernfaglig 

vurdering og benyttes som et grunnlag i planarbeidet. 

 Sol- og skyggediagram som viser solforhold ved jevndøgn kl.15.00 samt for 1.mai kl. 09.00, 

12.00, 15.00 og 18.00, i alle etasjer innenfor planområdet og på aktuelle naboeiendommer. 

 Det må dokumenteres at krav til universell utforming, estetikk, uteoppholdsareal og 

parkering er innarbeidet i planforslaget. 

 Dokumentasjon av miljømessige forhold, mellom annet forurensing, støy, energi og 

avfallshåndtering. I områder hvor det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, skal de 

nødvendige fakta om dette komme fram i planprosessen. 

 

For nye gang- og sykkelveger/fortau som er vist på plankartet skal det i reguleringsplan tas endelig 

stilling til sidevalg. 

 

Retningslinje for krav til byggesaker 
Byggesøknader skal inneholde og dokumentere følgende: 

 Situasjonsplan i målestokk 1:500 eller annen formålstjenlig målestokk. 

 Utomhusplan i målestokk 1:200. Utomhusplanen skal vise avkjøring med stigningsforhold, 
opparbeiding av lekeareal, adkomst, parkering for bil og sykkel, håndtering av søppel, 
varelevering, endring, planting, utendørs lyssetting, møblering og 
eventuelt reklame. 

 Terrengprofil gjennom planlagt tiltak/bygning som viser terrengtilpassing, høyde på bygg 
samt forholdet til nabobygg. Eksisterende og planert terreng skal vises. 

 Ved naboskap til bygg som er regulert til spesialområde bevaring samt bygninger eller 
område som er båndlagte for å reguleres til dette formålet, skal tilpassing dokumenteres. 

 Fasade på nybygg skal vises sammen med kvartalets fasader i si fulle lengde, eller sammen 
med fasadene til nabobygningene. 

 Sol- og skyggeforhold skal dokumenteres. Solforhold ved jevndøgn kl.15.00 samt 1.mai kl 
09.00, 12.00, 15.00 og 18.00 skal vises med mindre dette er tilstrekkelig ivaretatt i 
utbyggings-planen. 

 Det må dokumenteres at krav til universell utforming, utforming av tiltak, parkering, miljø og 
samfunnstrygghet er innarbeidet i prosjektet. 

 Bygninger som er registrert på registreringskartet bygningsvern skal ha en bygningsvernfaglig 

vurdering før eventuelle tiltak kan godkjennes. 



Delkonklusjon: 

I følge Kommuneplanens arealdel skal reguleringsplanen Løkka – Døhl være gjeldende for 

tiltaket. Siden tiltaket omfatter mer enn 2 boenheter er det krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan. Det må derfor for omsøkt tiltak søkes om dispensasjon fra plankravet etter 

gjeldende kommuneplan – Fokusområde Dokka, og fra tillatt gesimshøyde etter gjeldende 

reguleringsplan. 

 

VURDERING: 

 

Økonomi er ikke blitt vurdert i denne saken. Tiltaket er tiltakshavers ansvar og alle kostnader 

vil bli belastet tiltakshaver. Gebyrer for behandling av omsøkte tiltak i kommunen og 

tilknytningsavgiften blir også belastet tiltakshaver.  

 

Universell utforming (UU) ble nevnt i forhåndskonferansen med berørte parter. Det ble 

oppgitt at bestemmelsene legger til grunn at brukbarheten for bygninger, utearealer, atkomst 

og planløsninger skal ivaretas på en god måte ved all planlegging. Forskriftskrav skal ivaretas, 

og dette er ansvaret til den prosjekterende for tiltaket. Det er da den ansvarshavende sitt 

ansvar å følge TEK10 kap. 12, og medfølgende bestemmelser. Dette punktet skal være 

tilfredsstilt så langt det lar seg gjøre. Hvis det skulle oppstå problemstillinger rundt UU, bør 

Veileder til teknisk forskrift brukes som rettesnor.  

 

Miljø blir tatt hensyn til i dette tiltaket da boligen skal tilknyttes kommunalt vann- og 

avløpsnett, samt at bygningsavfallet blir sortert. Når det gjelder radon så må det som nevnt 

ovenfor for boligbygg gjøres tiltak i grunnen som hindrer radonstråling. Men ettersom 

byggene også skal oppføres i nærheten til elva (Døhlsveita) må det ikke utføres tiltak som kan 

være til noen fare for forurensning av vassdraget.   

 

Areal til parkering må avsettes i henhold til bestemmelse B13 med tilhørende tabell 1 

Biloppstillingsplasser, inkl. gjesteplasser, i bestemmelser og retningslinjer til 

kommuneplanens arealdel 2016-2027. 

Del av: 

 B13 Parkering (jf. PBL § 11-9 nr. 5) 

Ved nybygg, ombygging, tilbygg, påbygg, underbygg eller ved bruksendring av 

eksisterende bygninger, kreves det biloppstillingsplasser (parkerings- eller 

garasjeplasser), beregnet i forhold til boligenheter eller bruksareal, på egen grunn. 

Eventuell tidligere bebyggelse som er fjernet innvirker ikke på beregningen. Areal avsatt 

til kjøretrafikk medregnes ikke. 

Det faste utvalg for plansaker kan unntaksvis godkjenne at biloppstillingsplasser helt 

eller delvis blir anordnet på annet sted i rimelig nærhet (naboeiendom, gjenboer) mot 

tinglyst rettighet. Kommunen kan for den enkelte tomt fastsette lempinger eller skjerpelse 

i kravene når det foreligger gode grunner. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner kan det 

stilles egne/tilpassede krav. 

Biloppstillingsplasser må dimensjoneres slik at de minst tilfredsstiller minstekravet 

angitt i Byggforskserien 312.130. Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes 

uavhengig av hverandre.  

Biloppstillingsplassene skal være lett tilgjengelige, og inntil 30 % kan være merket/ 



reservert.  Løsning av kravet til biloppstillingsplasser skal være godkjent og 

gjennomføringen sikret før igangsettingstillatelse gis for bygging. 

 

Del av tabell 1: 

 

Parkering er vist på situasjonsplan vedlegg D1. I tillegg til 6 carportplasser for hver boenhet er 

det inntegnet 6 stk. gjesteparkeringsplasser totalt 12 p-plasser.  Dette er i tråd med kravet.  

Minstekrav til dimensjon på parkeringsplasser er i flg. Byggforskserien 312.130:  

Parkeringsplassens lengde må være 5,0 m. Bredden bør være 2,5 m.   

Inntegnede parkeringsplasser er på 6 x 3 m som er i tråd med minstekravene. 

 

Utnyttelse av eiendommen til boligformål er i tråd med både reguleringsplanen for Dokka 

sentrum og kommuneplanens arealdel, fokusområde Dokka.    

 

Tillatt maksimalt bebygd areal (BYA) er 30 %. Skissert utbygging av Smiuvegen 6 vil ikke 

komme i konflikt med denne bestemmelsen, se referat fra forhåndskonferanse avholdt 

19.01.2017. 

 

Da det er avvik fra gjeldende bestemmelser og retningslinjer til tillatt gesimshøyde og kravet 

til utarbeidelse av reguleringsplan må denne saken behandles med dispensasjon etter plan- og 

bygningslovens §§ 19-1 og 19-2. I referat fra forhåndskonferansen den 19.01.2017 ble det 

oppgitt følgende:  

Det skal søkes om dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i Beskrivelse og 

utfyllende bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2016-2027, 

Fokusområde Dokka,  pkt. 4.1.1 (tiltaket omfatter mer enn 2 boenheter). 

En dispensasjonssøknad bør inneholde følgende vedlegg: 

 Situasjonsplan med plassering av byggene og utomhusplan som viser 

avkjøring/adkomst/frisiktsone, parkering, lekeareal og håndtering av søppel. 

 Fasadene på nybygg skal vises sammen med fasadene til nabobygningene. 

Det skal i tillegg søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for Løkka – Døhl fra tillatt 

gesimshøyde. 

Det må til en høringsrunde til berørte instanser og politisk behandling i kommunen. 



For alle avvik fra vedtatte arealplaner, plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må 

det søkes om dispensasjon, jf. Plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-2. 

Dispensasjonssøknader skal nabovarsels, jf. Plan- og bygningslovens § 19-1. 

I vedlegg B1 har ansvarlig søker søkt om dispensasjon fra disse forholdende med følgende 

begrunnelse/ ordlyd: 

 
 

 

 

 
 

Plan- og bygningslovens § 19-2 sier bl.a. at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 

bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formål, 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, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige 

og regionale rammer og mål skal også tillegges særlig vekt.  

 

Dispensasjonssøknaden er nabovarslet.  Det er ikke innkommet merknader til de utsendte 

nabovarslene. 

 

Krav om utarbeidelse av reguleringsplan 



Utgangspunktet er at det er et kommunalt ansvar å sørge for å utarbeide reguleringsplaner der 

dette er bestemt i kommuneplanens arealdel, jf. Pbl. § 11–9 nr. 1, og der det ellers er behov 

for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av tiltak. 

 

Kravet er at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis tillatelse til gjennomføring av 

større bygge- og anleggsarbeider.  Vurderingen av hva som er «større bygge- og 

anleggsarbeider» må bero på en konkret vurdering ut fra de forhold som gjør seg gjeldende på 

stedet og i saken.  I kommuneplanens arealdel, fokusområde Dokka, utløses plankrav, jf. Pbl. 

§ 11-9 nr. 1, for omsøkt tiltaket i Storgata 24 fordi tiltaket omfatter mer enn 2 boenheter.   

 

Det må videre vurderes hvilken virkning en utbygging som omsøkt i mottatt dispensasjons-

søknad vil ha for omgivelsene. Estetisk vil det bli en bra løsning utfra dagens situasjon.   

 

Da det skal etableres ny 6-mannsbolig på eiendommen skal Smiuvegen (kommunal veg) 

benyttes som samleadkomstveg for boliger, og ligger innenfor regulert område med avkjørsel 

fra Fv.250. Fv.250 har holdningsklasse B: Streng. Fartsgrensen på strekningen er 50 km/t, og 

ÅDT på ca. 2300 kjøretøy. Det er Nordre Land kommune som er vedtaksmyndighet, og 

Statens vegvesen gir uttalelse til saken. Statens vegvesen har etter søknad datert 13.02.2017 

gitt følgende uttalelse i kopi av brev datert 28.02.2017 til søknad om utvidet avkjørsel fra 

Fv.250: 

 
 

Ved utarbeidelse av en reguleringsplan som omfatter utbyggingen på eiendommen Smiuvegen 

6 er det ingen grunn til å tro at det vil bli stilt andre krav til parkering enn gjeldende krav i 

B13 i bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2016-2027. Det er også 

plass til flere parkeringsplasser på eiendommen.  Krav til parkering er ikke en hindring for å gi 

dispensasjon fra plankravet.  

 

Situasjonsplan vedlegg D1 viser i tillegg til parkeringsplasser og adkomst også areal for 

grøntareal/lekeplass og søppelhåndtering.  Rådmannen vurderer mottatt utomhusplan som 

tilfredsstillende i forhold til å innvilge dispensasjon fra plankravet.  

 

Støy er omtalt i bestemmelse B18 i kommuneplanens arealdel. Denne sier følgende: 

«Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, skal legges til 

grunn ved behandling av tiltak nær støykilder. Støyømfintlige tiltak skal ikke 

lokaliseres innenfor kartlagt rød støysone. Ved tiltak innenfor gul sone skal det foretas 

støyberegninger og gjennomføres tiltak mot støy dersom grenseverdiene i 

retningslinjen overskrides.»  

 

Det er ikke foretatt støyberegninger langs Fv.250, og derfor heller ikke innarbeidet støysoner 

langs denne i kommuneplanens arealdel. Det er vegeier som har ansvaret for å utføre 

støyberegninger og levere disse til kommunen. Men ut fra trafikkmengde og hastighet ved 

Fv.250, samt etter å ha kjørt en analyserapport /samlet ROS-analyse på utvalgte tema i forhold 

til samfunnssikkerhet, landbruk, miljø og kultur vil tiltaket ikke bli liggende innenfor hverken 

gul eller rød støysone.  

 



I forbindelse med støyvurderingene i behandlingen av søknaden om dispensasjon fra plankrav vil 

omsøkt tiltak ikke komme i konflikt med dette da det er legges det vekt på at det er mange boliger 

mellom Fv.250 og nytt boligbygg. 

 

Det er ikke lang veg til sentrum, og det er stort behov for sentrumsnære leiligheter på Dokka.  

Kommunen har ikke noe kjennskap til kvaliteten på eksisterende bolig, men i følge kommunal 

renovasjon er det registrert 3 boenheter i Smiuvegen 4, slik at etter nybygg får eiendommen 

totalt 9 boenheter der 6 er av høy standard.    

 

I dette tilfelle er det søkt om dispensasjon jf. vedlegg B-1, samt at naboene er blitt varslet om 

dispensasjon. I dette tilfelle hadde naboene på 121/183 merknader til avstand og plassering av 

carporter m/ boder, men ingen skriftlige nabomerknader til dispensasjon. Da saken skal 

behandles med dispensasjon skal denne saken i utgangspunktet sendes på høring til statlige 

berørte instanser i sånne saker da deres saksområde blir direkte berørt jf. pbl. §19-1.  

 

Konklusjon: 

Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningslovens § 19 gis dersom hensynene bak den 

bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved 

tiltaket veier tyngre enn ulempene. Nasjonale og regionale rammer og mål skal tillegges særlig 

vekt og kommunen bør ikke innvilge dispensasjon dersom en statlig eller regional berørt 

myndighet uttaler seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

 

Dispensasjonssøknaden er i dette tilfelle ikke sendt på høring til statlige og regionale 

myndigheter. Dette grunngis i hovedsak med at Rådmannen vurderer planlagt utbygging av 

Smiuvegen 6 til å være en sak av lokal karakter, og at dispensasjonssøknaden ikke berører 

statlige og fylkeskommunale myndigheters interesser i større grad. Denne saken 

sammenlignes også med en lignende sak på 121/37 i Dokka sentrum som gjaldt rehabilitering, 

tilbygg og ombygging av eksisterende bolig (som i dag har 2 utleieenheter) til utleiebygg med 

4 boenheter, rive eksisterende uthus og oppføre et nytt utleiebygg med 4 boenheter. I dette 

tilfelle har også nabobygget med 3 etasjer og en mønehøyde på 10.7 m på 121/166 en 

tilnærma lik/større gesimshøyde enn omsøkt boligbygg. Rådmannen vil derfor støtte gitt 

begrunnelse fra ansvarlig søker til dispensasjon da det er andre krav til TEK10 (sist endret 

01.01.2017) for f.eks. energi enn da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt. Oppland 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland får tilsendt utskrift av denne saken til 

orientering. 

 

Planlagt utbygging er også grundig vurdert av kommunen ved gjennomføring av en 

forhåndskonferanse med referat.  Da tiltaket er i tråd med utnyttelsesgrad og formål i 

gjeldende planverk vurderer Rådmannen utbyggingen til ikke å ha negativ virkning for 

omgivelsene. Estetisk vil det også bli en bra løsning utfra dagens situasjon.  Utomhusplanen 

viser i tillegg til parkeringsplasser og adkomst også areal for grøntareal/lekeplass og 

søppelhåndtering.  Rådmannen vurderer mottatt situasjonsplan og mottatte fasadetegninger 

som tilfredsstillende i forhold til å innvilge dispensasjon for tiltaket. 

 

Nordre Land kommune skal utarbeide ny reguleringsplan for Dokka sentrum.  Planprosessen 

vil bli tidkrevende og en ny reguleringsplan vil trolig ikke være ferdigbehandlet og godkjent 

før i 2019/2020.  Tidspunkt for en ny gjeldende reguleringsplan for området i Dokka sentrum 

tilsier at en dispensasjon fra plankrav vil være gunstig for utbygger. 

 



Da omsøkte tiltak ikke kommer i konflikt med 200 års flommen i Døhlsveita, vil Rådmannen 

derfor etter en total vurdering råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å innvilge 

igangsettingstillatelse og søknaden av 22.02.2017 fra Bolig Partner AS om dispensasjon fra 

tillatt gesimshøyde og kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i Beskrivelse og utfyllende 

bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2016-2027, Fokusområde Dokka, 

pkt. 4.1.1 (tiltaket omfatter mer enn 2 boenheter) i forbindelse med omsøkt tiltak i Smiuvegen 6.  

Tiltaket gjelder oppføring av et nytt boligbygg i 2 etasjer à 3 leiligheter = totalt 6 leiligheter med 

en gesimshøyde på 6.2 m, samt oppføring av 3 stk. doble carporter m/ boder og 2 p-plasser og 2 

levegger 

 

Begrunnelse: 

Hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt på en slik 

måte at de ikke går utover helse, miljø og sikkerhet. Samt at fordelene i denne saken veier 

klart tyngre enn ulempene etter en samlet vurdering. I tillegg er de rettslige vilkårene for å gi 

dispensasjon oppfylt. 

 

Kommunen gjør oppmerksom på at den som har fått dispensasjon, skal ikke på senere 

tidspunkt tilsende klage eller gjøre gjeldende erstatningskrav for påregnelige skader og 

ulemper som kan bli påført bygningen/ innretning/ person på grunn av beliggenheten i forhold 

til elva. Dette gjelder også støy og beliggenheten i planen 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

I: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges av 22.02.2017 fra Bolig Partner AS om 

dispensasjon fra tillatt gesimshøyde og kravet om utarbeidelse av reguleringsplan i Beskrivelse 

og utfyllende bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel 2016-2027, 

Fokusområde Dokka, pkt. 4.1.1 (tiltaket omfatter mer enn 2 boenheter) i forbindelse med omsøkt 

tiltak i Smiuvegen 6.  Tiltaket gjelder oppføring av et nytt boligbygg i 2 etasjer à 3 leiligheter = 

totalt 6 leiligheter med en gesimshøyde på 6.2 m, samt oppføring av 3 stk. doble carporter m/ 

boder og 2 p-plasser og 2 levegger 

 

Begrunnelse: 

Omsøkte tiltak kommer ikke i konflikt med 200 års flommen i Døhlsveita. I tillegg blir 

hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke vesentlig tilsidesatt på en slik måte 

at de går utover helse, miljø og sikkerhet. Samt at fordelene i denne saken veier klart tyngre 

enn ulempene etter en samlet vurdering. I tillegg er de rettslige vilkårene for å gi dispensasjon 

oppfylt. 

 

Kommunen gjør oppmerksom på at den som har fått dispensasjon, skal ikke på senere 

tidspunkt tilsende klage eller gjøre gjeldende erstatningskrav for påregnelige skader og 

ulemper som kan bli påført bygningen/ innretning/ person på grunn av beliggenheten i forhold 

til elva. Dette gjelder også støy og beliggenheten i planen 

 

II: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1a, 20-2a, 20-3 og delegert myndighet gis det 



igangsettingstillatelse til oppføring av nytt boligbygg av typen Moderne Saturn M6 i 2 etasjer 

à 3 leiligheter = totalt 6 leiligheter, samt oppføring av 3 stk. doble carporter m/ boder og 2 p-

plasser og 2 levegger i samsvar med innsendt søknad mottatt, mottatt 28.03.2017 (postført 

07.04.2017), og ny dokumentasjon mottatt, 10.05 og 15.05.2017. 

 

Følgende foretak har erklært for ansvarsrett: 

Foretak Org.nr. L/S/L * Funksjon Tiltaks

- klasse 

Ansvarsområde 

Bolig Partner AS avd. 

Gjøvik 

967524514 S SØK 

UTF 

1 

1 

Ansvarlig søker for tiltaket og  

Tømrerarbeider 

Leite Howden arkitekt- 

og ingeniørkontor AS 

936794025 S PRO 1 Ansvarlig prosjekterende for 

situasjonsplan, terreng-

tilpassing, estetisk utforming 

og innvendig planløsning, 

oppmålingsteknisk 

prosjektering, radonsikring, 

fundamentløsning, mur og 

betongarb., trekonstr. og 

tømrerarb., bygningsmessige 

arbeider i våtrom, membran og 

plassering av sluk og 

brannkonsept 

Systemair AS 929387384 S PRO 1 Prosjektering av balansert 

ventilasjon for 6-mannsbolig. 

Ett anlegg pr. boenhet 

Gjøvik Varme og 

Sanitær AS 

917593663 S PRO/UTF 1 Utv. vann- og avløpsledninger, 

innv. bunnledninger og rør- og 

sanitærarbeider  

Geosense SA 994503324 S UTF 1 Plassering av tiltaket 

JK Anlegg AS 916723091 S UTF 1 Gravearbeider 

Haavi Flis & Mur- 

tjenester  

879738652 L* UTF 1 Grunnmursarbeider, radon-

sikring og membran og flis 

Dokken og Moen 

Murmesterforretning AS 

989957899 S UTF 1 Pipe og ildsted 

Bjørn Fredlund 

 

970431551 L UTF 1 Montering av balansert 

ventilasjon for 6-mannsbolig. 

Ett anlegg pr. boenhet 

Amund Forset 985082839 S KONT 1 Uavhengig kontroll av 

fuktsikring i våtrom og 

lufttetthet i boligen 

*  S = sentral godkjenning,   L = lokal godkjenning, L*= Tidligere lokal godkjenning 

 

Alle søknadspliktige ansvarsområder for nytt boligbygg jf. SAK § 13-5 skal være dekket med 

ansvarsrett. Da det ikke foreligger erklæring om ansvarsrett for alle ansvarsområder, kan disse 

arbeidene ikke startes opp før erklæring er sendt kommunen sammen med revidert 

gjennomføringsplan. 

 

Alt arbeid skal utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. Ansvarshavende er 

ansvarlig for å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud fra offentlige etater og myndigheter.  

Krav til HMS skal følges opp i heile byggeperioden  

 

Gjennomføringer gjennom branncellebegrensende bygningsdeler må utføres med tilfredsstillende 

branntetting. Innsendt brannkonsept skal følges, og krav til røykvarslere og slokkingsutstyr jf. TEK10 

§§ 11-11, 11-12 og 11-16 skal etterkommes. 

Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 



regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 

 

Bygnings-/ restavfall skal leveres til godkjent mottak/deponi og følge TEK 10 kap. 9 og 

avfallsforskrift § 9. Til søknad om ferdigattest skal dokumentasjon for levert avfall og sluttrapport 

leveres kommunen som en del av kommunens tilsynsplikt jf. plan- og bygningsloven § 25-1.  

 

Eiendommen skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Tilknytningsgebyrer etter gjeldende 

satser, kr 181863.25 må betales før tilknytning finner sted (se vedlagte utregning av 

tilknytningsgebyret).  

 

Det skal installeres vannmåler i hver boenhet. Ansvarlig søker er ansvarlig for at vannmålerskjema er 

innlevert til Nordre Land kommune før midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest skrives ut. 

 

Boligbygget skal utføres med radonforebyggende tiltak i grunnen. Dokumentasjon skal sendes 

kommunen sammen med søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 

 

Bygninger, adkomst og parkering skal bygges og plasseres i samsvar med dette vedtaket og godkjente 

tegninger og situasjonskart. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan 

gjennomføres. Ved justering av plassering må det til endringssøknad og nytt nabovarsel, jfr. 

kommunaldepartementets rundskriv H-18/90. 

 

Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal utføres så skånsomt som mulig. Bebyggelsen skal 

ligge lavest mulig i terrenget og fundamentet til tiltaket holdes så lavt som mulig. Viktig at det ikke 

blir skjemmende skjæringer eller fyllinger etter innsendte terrengsnitt av ny bolig. 

 
Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp automatisk freda 

kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelinga i fylkeskommunen varsles, jfr. 

Kulturminnelova § 8.2. 

 

Pipe/ skorstein/ ildsted skal kontrolleres og godkjennes av en godkjent kontrollør. I tillegg skal det 

monteres stige på tak innen ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse blir utsendt 

 

Byggetillatelsen, godkjente tegninger, situasjonsplan og foretakenes kontrollsystem skal til enhver tid 

befinne seg på byggeplassen i tilfelle tilsyn fra kommunens side, jfr. pbl. § 25-1. 

 

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl. § 21-9.  Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år 

faller tillatelsen bort.  Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år.  

 

Skifte av eier, byggherre eller ansvarshavende under byggearbeidet, må straks meldes fra til 

kommunen, jfr. pbl. §23-2. 

 

Bygningene eller deler av den må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er 

gitt, jfr. pbl. §21-10. Det er ansvarlig søker sitt ansvar å sende inn søknad om ferdigattest med 

nødvendig dokumentasjon. 

 

Bygningene eller deler av den må ikke tas i bruk til anna formål enn forutsett i dette løyvet, jfr. pbl. 

§20-1. 

 

Tiltakshaver er ansvarlig for at byggenes takhjørner blir innmålt med koordinater i gjeldende 

koordinatsystem (EUREF89/UTM32) jfr. forskrift om kart og stedfestet informasjon. De innmålte 

data skal sendes kommune digitalt seinest sammen med søknad om midlertidig brukstillatelse/ 

ferdigattest jf. pbl § 21-10.  

Bygninger for beboelse skal ha montert brannvarsling tilknyttet el-nettet og FDV-dokumentasjon skal 



være utarbeidet, og overlevert ny eier ved et eventuelt salg eller før ferdigattest utstedes. 

Dokumentasjon sendes kommunen sammen med søknad om ferdigattest. 

 

Følgende tegninger blir godkjent: 

Type tegning Dato Tegn.nr/merkt. 

Situasjonsplan  

 

11.01.17 Vedlegg D1 postført 07.04.17, Tegn.nr. 550 Rev. B 17.03.17, 

M = 1:500 (A3) 

Rev. situasjonsplan  11.01.17 Vedlegg postført 07.04.17 - rev. situasjonsplan av 

16.03.2017 etter avtale/samtykke med naboer på 121/183 

Fasader av doble 

carporter m/ boder og 

levegger 

11.01.17  Vedlegg postført 07.04.17, Tegn.nr. C-17100-503 rev. 

09.03.17 etter befaring med naboer, M = 1:100 (A3) 

Fasader av boligbygg 

m/ terrengsnitt 

11.01.17 Vedlegg E1 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-510 Rev. A 

17.03.17, M = 1:200 (A3) 

Fasade vest - bolig 11.01.17 Vedlegg E2 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-505 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Fasade sør - bolig 11.01.17 Vedlegg E3 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-506 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Fasade øst - bolig 11.01.17 Vedlegg E4 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-507 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Fasade nord - bolig 11.01.17 Vedlegg E5 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-508 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Hovedplan 1.etg. 11.01.17 Vedlegg E6 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-502 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Etasjeplan 2.etg. 11.01.17 Vedlegg E7 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-503 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Plan bolig -  

støpt plate på mark 

11.01.17 Vedlegg E8 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-504 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Snitt og arealer 11.01.17 Vedlegg E9 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-501 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Branntegn. 1.etg. 11.01.17 Vedlegg E10 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-531 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Branntegn. 2.etg. 11.01.17 Vedlegg E11 postført 07.04.17, Tegn.nr. 17100-532 Rev. A 

17.03.17, M = 1:100 (A3) 

Fasader -  

dobbel carport m/ bod 

11.01.17 Vedlegg E12 postført 07.04.17, Tegn.nr. C-17100-503,  

M = 1:100 (A4) 

Plan, snitt og arealer 

av dobbel carport  

11.01.17 Vedlegg E13 postført 07.04.17, Tegn.nr. C-17100-501,  

M = 1:100 (A4) 

Plan carport -  

støpt plate på mark 

11.01.17 Vedlegg E14 postført 07.04.17, Tegn.nr. C-17100-502,  

M = 1:100 (A4) 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 16.05.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Hallgeir Hovdet 

        Byggesaksbehandler 

 

 



























































Lnr.: 4869/17 

Arkivsaksnr.: 16/586 

Arkivnøkkel.: GNR. 123/19 
 

Saksbehandler: SOF    

 

Utskrift til:  

Rolf Tåje, Lysvoldvegen 48, 2870 Dokka 

Hege og Cato Andrè Mortensen, Gamlevegen 18, 2870 Dokka 

 

 

FORHÅNDSVARSEL OM ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR, 

ANSVARLIG UTFØRENDE OG TILTAKSHAVER, NYBYGG GARASJE MED 

BOENHET, GNR. 123, BNR. 19  

 

Sammendrag: 

 

Det ble den 29.04.2016 i sak D-97/16 gitt byggetillatelse for nybygg garasje med 1 stk. 

boenhet på gnr. 123, bnr. 19.  Tiltakshaver er Hege og Cato Andrè Mortensen og ansvarlig 

søker er SBG Byggprosjekt AS.  Rolf Tåje, org.nr. 990040966,  har erklært ansvarsrett for 

utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeid, montering av trekonstruksjoner, 

ventilasjonsinstallasjoner og våtromsarbeid.   

 

I forbindelse med søknad om ferdigattest ble det avdekket at «hobbyrom» i tilknytning til 

garasjen er bygget som en ny boenhet nr. 2.  Ansvarlig utførende for tømrerarbeidene m.v., 

Rolf Tåje org.nr.  990040966, har utført innredningen av boenhet nr. 2 uten at denne 

boenheten er prosjektert av ansvarlig prosjekterende og uten at det er søkt om tillatelse til 

bygging av boenhet nr. 2.   Boenhet nr. 2 ble bygget uten at radonforebyggende tiltak ble 

utført, dvs. i strid med TEK10.  TEK10 § 13-5 sier at bygning for varig opphold skal minst 

ha radonsperre mot grunnen.  Analyserapport av 08.03.2017 fra Radonlab viser at 

radonnivået ligger på et nivå over tiltaksgrense og boenhet nr. 2 kan ikke brukes til beboelse.  

Boenhet nr. 2 var tatt i bruk uten at det var gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 

I forbindelse med søknad om ferdigattest for garasje med 1 stk. boenhet har Rolf Tåje i 

samsvarserklæring datert 18.11.2016 bekreftet at utførelsen er i samsvar med 

produksjonsunderlag, dvs. at bygget er oppført slik som i gitt byggetillatelse (garasje og 1 

stk. boenhet).   

 

Rådmannen mener det er riktig å ilegge overtredelsesgebyr i denne saken til både ansvarlig 

utførende og til tiltakshaver. Etablering av boenhet nr. 2 er et eksempel på hvordan en 

byggeprosess ikke skal gjennomføres og hvor galt det kan gå dersom ikke regelverk følges og 

ansvarlige foretak ikke oppfyller sine plikter.    

 

Ansvarlig utførende kan ilegges overtredelsesgebyr for følgende forhold: 

-  Utført søknadspliktige arbeider uten byggetillatelse. 

-  Utført boenhet uten radonsikring (krav i TEK10 § 13-5). 

-  Gitt uriktig bekreftelse i samsvarserklæring. 

 

Tiltakshaver kan ilegges overtredelsesgebyr for følgende forhold: 



-  Latt utføre søknadspliktige arbeider uten byggetillatelse. 

-  Latt utføre boenhet uten radonsikring (krav i TEK10 § 13-5). 

-  Tatt i bruk boenhet uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 

Kortversjon av rådmannens forslag til vedtak: 

 

I 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 32-8, 1. ledd, bokstavene a), b) 

og f) og byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstavene a) nr. 2, c) nr. 2 og h) nr. 2 gis det 

herved forhåndsvarsel om at det vil kunne bli fattet vedtak om at Rolf Tåje, org.nr. 

990040966, som ansvarlig utførende ilegges et overtredelsesgebyr på kr 50.000,- for å «ha 

utført tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov» (TEK10 § 13-5, 

krav om radonsikring), «ha utført tiltak uten nødvendig tillatelse» og «ha gitt uriktige eller 

villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene» i forbindelse med endring av 

«hobbyrom i tilknytning til garasje» til ny boenhet nr. 2. 

 

II 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 21-10 og 32-8, 1. ledd, bokstavene 

a) og b) og byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstavene a) nr. 2, b) nr. 2 og c) nr. 2 gis 

det herved forhåndsvarsel om at det vil kunne bli fattet vedtak om at Hege og Cato Andrè 

Mortensen, som tiltakshaver, ilegges et overtredelsesgebyr på kr 15.000,- for å «ha latt utføre 

tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov» (TEK10 § 13-5, krav om 

radonsikring), «ha latt utføre tiltak uten nødvendig tillatelse» i forbindelse med endring av 

«hobbyrom i tilknytning til garasje» til ny boenhet nr. 2 og «ha latt bruke uten at det 

foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse». 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8, 3. ledd gis tiltakshaver, Hege og Cato Andrè 

Mortensen, og ansvarlig utførende, Rolf Tåje org.nr. 990040966, frist til 26. juni 2017 med å 

komme med en eventuell uttalelse før ilegging av overtredelsesgebyr vedtas. 

 

 

Vedlegg: 

  

Ingen. 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

-  Sak D-96/16 av 29.04.2016, byggetillatelse for garasje med 1 stk. boenhet. 

-  Tilsynsrapport fra tilsyn den 15.11.2016 med Rolf Tåje, org.nr. 990040966. 

-  Søknad om ferdigattest mottatt 29.11.2016 med vedlagt tegning «som bygget». 

-  Brev av 06.12.2016 fra Nordre Land kommune til ansvarlig søker. 

-  Søknad om endring av gitt tillatelse (fra hobbyrom til egen boenhet) mottatt 07.12.2016. 

-  Brev av 12.12.2016 fra Nordre Land kommune til ansvarlig søker. 

-  Tilsynsrapport fra tilsyn den 09.03.2017 med ansvarlig søker/ansvarlig prosjekterende og 

   avviksskjema datert 22.09.2016 fremlagt under tilsynet. 

-  Redegjørelse av 28.03.2017 mottatt fra SBG Byggprosjekt AS med vedlagt analyserapport 

   fra radonmåling.   



-  Ferdigattest, sak D-96/17 av 29.03.2017, for nybygg garasje med 1 stk. utleieenhet.  

-  Brev av 16.03.2017 fra Nordre Land kommune til Rolf Tåje. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Det ble den 29.04.2016 i sak D-97/16 gitt byggetillatelse for nybygg garasje med 1 stk. 

boenhet på gnr. 123, bnr. 19.  Tiltakshaver er Hege og Cato Andrè Mortensen og ansvarlig 

søker er SBG Byggprosjekt AS.  Rolf Tåje, org.nr. 990040966,  har erklært ansvarsrett for 

utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeid, montering av trekonstruksjoner, 

ventilasjonsinstallasjoner og våtromsarbeid.   

 

Den 29.11.2016 mottas søknad om ferdigattest for garasjen med boenhet.  Til søknaden om 

ferdigattest er det vedlagt tegninger «som bygget».  Disse tegningene viser at «hobbyrom» i 

tilknytning til garasjen er blitt bygget som en ny boenhet nr. 2.  Denne endringen er det ikke 

blitt søkt om byggetillatelse for.  Kommunens byggesaksavdeling har på befaring på 

eiendommen den 06.12.2016 og det ble konstatert at en ny boenhet nr. 2 var bygd og også 

tatt i bruk.  Nordre Land kommune sender den 06.12.2016 brev til ansvarlig søker.  Brevet 

har slik konklusjon: 

Byggesaksavdelingen har følgende konklusjon etter befaringen i dag 06.12.2016:  

 Det skal søkes om endring av gitt tillatelse, dvs. endring fra hobbyrom til egen 

boenhet.  Før tillatelse kan gis må brannsikkerhet, tilknytningsavgifter for vann 

og avløp, antall parkeringsplasser osv. tas hensyn til/vurderes.  

 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vil ikke bli utstedt før det er gitt 

endringstillatelse i henhold til punkt ovenfor. 

 De to boenhetene skal ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 

er gitt av kommunen, jf. plan- og bygningslovens § 21-10.  

 

Søknad om endring av gitt tillatelse i sak D-96/16 av 29.04.2016 mottas den 07.12.2016.  

Det søkes om endring av «hobbyrom» til ny boenhet nr. 2. 

 

I forbindelse med de mottatte søknadene om endring av gitt tillatelse og ferdigattest sendte 

Nordre Land kommune den 12.12.2016 sliklydende brev til ansvarlig søker: 

   

Søknadene er gjennomgått og før saken blir behandlet må følgende bringes i orden: 

 Nabovarsling. 

Bruksendringen som innebærer opprettelse av en ny boenhet må nabovarsles, jf. 

plan- og bygningslovens § 21-3 og SAK10 § 5-2.  Nabovarsling kan ikke utelates 

under henvisning til SAK10 § 5-2, 5. ledd som sier at det kreves ikke nabovarsel 

for innvendige fysiske arbeider i eksisterende byggverk.  Veiledningen til 5. ledd 

presiserer at dette gjelder innvendige fysiske arbeider, slik som våtrom. 

 

 Radonsikring. 

Det er sammen med søknaden om ferdigattest mottatt bilder som viser 

radonsikring.  Er radonsikring utført i ny boenhet i «hobbyrommet»?  Det skal 

innsendes dokumentasjon, eventuelt med forklaring, som viser at radonsikring er 

utført i boenhet nr. 2. 



 

 Gjennomføringer gjennom branncellebegrensende bygningsdeler. 

Ved befaring på eiendommen den 06.12.2016 ble det observert at gjennomføringer 

gjennom branncellebegrensende bygningsdel, vegg mellom garasje og ny boenhet 

nr. 2, ikke var tilfredsstillende tettet.   

Veiledning til TEK10 § 11-8, 2. ledd, sier følgende under avsnitt for 

Preaksepterte ytelser – garasjer i byggverk for annet formål: 

Følgende ytelser må minst være oppfylt: 

1. Garasje med bruttoareal til og med 50 m
 2

 i samme bruksenhet, for 

eksempel garasje i enebolig, må være skilt fra resten av byggverket 

med bygningsdeler som er så tette at eksos ikke trenger gjennom. En 

yttervegg med utvendig vindsperre og innvendig dampsperre gir 

tilstrekkelig tetthet mot en godt ventilert garasje 

Det må innsendes dokumentasjon som viser at gjennomføringer gjennom 

branncellebegrensende vegg mellom garasje og ny boenhet nr. 2 er 

tilfredsstillende utført både i forhold til brannsikkerhet og at eksos ikke skal 

trenge gjennom.  

 

 Bod og oppbevaringsplass. 

I flg. TEK10 § 12-10, 1. ledd, skal boenhet ha tilstrekkelig plass for oppbevaring 

av klær, mat, sykler, barnevogner, sportsutstyr, hagemøbler mv. 

Det bes om en redegjørelse for bod og oppbevaringsplass for ny boenhet nr. 2. 

 

 Energiforsyning. 

Det vises til § 14-7 i TEK10 med veiledning gjeldende til 01.01.2016, men med ett 

års overgangstid. Det betyr at det fram til 1. januar 2017 kan prosjekteres etter 

energikravene som gjaldt fram til 01.01.2016.  Det vises også til gjeldende 

TEK10 med veiledning, § 14-4 Energi. 

Det bes om en redegjørelse for valg av energiløsning for ny boenhet nr. 2. 

Vi gjør oppmerksom på at saken vil bli lagt i bero inntil ovennevnte er brakt i orden.  

 

Nordre Land kommune gjennomførte den 09.03.2017 tilsyn (plan- og bygningslovens 

kapittel 25 og byggesaksforskriften kapittel 15) med SBG Byggprosjekt AS som ansvarlig 

søker og ansvarlig prosjekterende for garasjen med boenhet.  Under tilsynet ble det fremlagt 

avviksskjema datert 22.09.2016 vedrørende «hobbyrommet» som er innredet til egen 

leilighet.   I følge SBG Byggprosjekt AS ble avviket oppdaget av dem ved kontroll av våtrom 

i boenhet nr. 1.  Det ble under tilsynet opplyst at det ikke var bestilt prosjektering av boenhet 

nr. 2.  Dette betyr at ansvarlig utførende for tømrerarbeidene m.v., Rolf Tåje org.nr.  

990040966, har utført innredningen av boenhet nr. 2 uten at denne boenheten er prosjektert 

av ansvarlig prosjekterende og uten at det er søkt om tillatelse til bygging av boenhet nr. 2.    

 

Nordre Land kommune hadde den 15.09.2016 tilsyn med Rolf Tåje, org.nr.  990040966, med 

tiltaket Nybygg garasje med boenhet på gnr. 123, bnr. 19.  Det ble under tilsynet lagt spesielt 

vekt på foretakets kompetanse og bruk av styringssystem og sjekklister.  Rolf Tåje ga under 

tilsynet ingen informasjon om at det var utført arbeider som manglet både prosjektering og 

byggetillatelse.   

 



Den 28.03.2017 mottas slik redegjørelse fra SBG Byggprosjekt AS: 

 

Det vises til tidligere kommunikasjon og senest til telefonsamtale i dag hvor jeg 

informerte om at omsøkt bruksendring fra hobbyrom til boenhet vil bli trukket. 

 

Bakgrunn 

Vi søkte for tiltakshaver den 7.12.2016 om bruksendring av hobbyrom til boenhet i 

garasjebygget som ble oppført i 2016. 

På bakgrunn av denne søknaden fikk vi et foreløpig svar den 12.12.2016 hvor det ble 

tatt opp i alt 5 punkter hvor det ble bedt om ytterligere redegjørelser og 

dokumentasjon. 
1.       Nabovarsling 

         Omsøkt bruksendring ble nabovarslet den 13.12.2016. Det er ikke kommet 
merknader til nabovarselet.  

2.       Radonsikring 

         Vi ba tiltakshaver om dokumentasjon på radonsikring av omsøkt boenhet. 
Da dette ble bekreftet ikke utført stilte vi krav om at det ble utført en 
radonmåling i luft med lukket sporfilm. 

Dette for å kunne stadfeste om radonnivået lå under tiltaksgrensen på 

100 Bq/m³ eller høyst under grenseverdien på 200 Bq/m³ 

Rapport er nå mottatt og viser et årsmiddel på 330 Bq/m³ og med et 

nivå ca 440 Bq/m³ i måleperioden. 
3.       Gjennomføringer gjennom branncellebegrensende bygningsdel  

         Dokumentasjon på tilfredsstillende branntetting av gjennomføringer er 
forespurt utførende, men så langt ikke mottatt. 

4.       Bod og oppbevaringsplass 

         Bodareal for inntil ettromsleilighet på 1,5m² innv. areal og 2,5m² i f.eks 
garasje. Innv. bod ville blitt løst med et skap med dybde 0,8m. Er ikke utført. 

5.       Energiforsyning 

         Vi hadde her kommet til å benytte krav etter gammel forskrift med 
overgangsperiode til 1.1.2017, der det ikke er krav til alternativ energikilde 
eller pipe i dersom det kan dokumenteres et energibehov under 15000 kwt. 
Energibehovet til oppvarming i denne boeneheten vil ligge godt under 
denne grensen. 

 

Konklusjon 

Da radonnivået ligger på et nivå over tiltaksgrense og maksimal grenseverdi har vi 

anbefalt tiltakshaver å trekke søknad om bruksendring og tilbakestille boenhet til 

hobbyrom. Analyserapport vedlegges. 

Vi ber derfor om at søknad om ferdigattest av 29.11.2016 blir behandlet etter 

godkjente tegninger iht tillatelse til oppføring av nybygg garasje med boenhet av 

29.04.2016. 

 

Ved en eventuell senere søknad om bruksendring vil alle nevnte punkter, herunder 

tilfredsstillende radontiltak, bli dokumentert. 

 

På forespørsel vedlegges samsvarserklæring fra foretaket Rolf Tåje. 

 

 



Analyserapport av 08.03.2017 fra Radonlab viser slikt resultat: 

 
Stue 1 og soverom 1 er boenhet nr. 1 hvor radonforebyggende tiltak er utført.  Kjøkken 2 og 

soverom 2 er boenhet nr. 2 hvor radonsikring ikke er utført. 

 

På bakgrunn av redegjørelse av 28.03.2017 fra SBG Byggprosjekt AS gis det den 29.03.2017 

i sak D-96/17 ferdigattest for nybygg garasje med 1 stk. utleieenhet.   I ferdigattesten 

presiseres det at «hobbyrommet» ikke kan brukes til boligformål. 

 

Nordre Land kommune sender den 16.03.2017 sliklydende brev til Rolf Tåje: 

Det vises til byggetillatelse gitt den 29.04.2016 i sak D-96/16 og til tilsyn etter plan- 

og bygningsloven §§ 25-1 og 25-2 avholdt 15.09.2016 med ditt foretak, org.nr. 

990040966, hvor det var fokus på styringssystem, rutiner og sjekklister.  Det vises 

også til byggesaks-forskriften (SAK10) § 12-4 Ansvarlig utførendes ansvar. 

 

I forbindelse med søknad om ferdigattest mottatt 29.11.2016 ble det avdekket at 

«hobbyrom» i garasjen er blitt innredet til en egen boenhet.  Det var ikke søkt om 

endringstillatelse for innredning av en ny boenhet nr. 2 i garasjen.  Kommunen var på 

befaring på eiendommen den 06.12.2016 og det ble registrert at boenhet nr. 2 var 

innredet og tatt i bruk uten godkjenning. 

 

Nordre Land kommune hadde den 09.03.2017 tilsyn etter plan- og bygningsloven §§ 

25-1 og 25-2 med ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for tiltaket.  Ansvarlig 

søker la frem avviksskjema datert 22.09.2016 for følgende avvik: «Hobbyrom» bygd 

som hybel for utleie.  Avviksskjemaet sier at avviket er utført etter ønske fra 

tiltakshaver og at dette ikke er konferert / avklart med ansvarlig søker / ansvarlig 

prosjekterende.  

 

Nordre Land kommune ber om en skriftlig redegjørelse innen 10. april 2017 for 

avviket med innredning av «hobbyrom» til egen boenhet nr. 2 i garasjen.  Det bes om 

at kopi av samsvarserklæring sendt til ansvarlig søker i forbindelse med søknad om 

ferdigattest for garasjebygget med boenhet(er) blir vedlagt redegjørelsen. 

 

Nordre Land kommune informerer om at ulovlighetsoppfølging vil bli vurdert.  Det 

vises til plan- og bygningslovens kapittel 32 Ulovlighetsoppfølging.  

 

Det er ikke mottatt skriftlig redegjørelse fra Rolf Tåje. 

 

 

Vurdering: 

 

Rolf Tåje, org.nr. 990040966, har i rollen som ansvarlig utførende bygget en boenhet nr. 2 i 

«hobbyrom» i tilknytning til garasjen uten at boenhet nr. 2 er prosjektert og uten at det er søkt 

om og gitt byggetillatelse for dette.  Tåje har ikke varslet ansvarlig søker og ansvarlig 



prosjekterende om den nye boenheten.  Boenhet nr. 2 ble bygget uten at radonforebyggende 

tiltak ble utført, dvs. i strid med TEK10.  TEK10 § 13-5 sier at bygning for varig opphold 

skal minst ha radonsperre mot grunnen.   

 

I samsvarserklæring datert 18.11.2016 har Rolf Tåje bekreftet at utførelsen er i samsvar med 

produksjonsunderlag, dvs. at bygget er oppført slik som i gitt byggetillatelse (garasje og 1 

stk. boenhet).   

Bekreftelse hentet fra samsvarserklæringen: 

 
 

 

Bruksendring er søknadspliktig i følge plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav d) og 

byggesaksforskriften (SAK10) § 2-1. 

 

Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav d): 

§ 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 
Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov: 

d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere 

    drift av tiltak som nevnt i bokstav a 

 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 2-1: 

§ 2-1. Bruksendring 
Bruksendring er søknadspliktig dersom  

a) byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet 

     enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk, 

 

Følgende er hentet fra veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) § 2-1: 

En må søke om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe annet 

enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende 

gjelder for tilrettelegging for annen bruk. Det gjelder også når bruksendringen 

gjelder del av en bygning, for eksempel å innrede kjellerboder til kjellerstue. 

Grunnen til dette er at ny bruk kan medføre nye krav til byggverket eller bruken av 

byggverket, for eksempel knyttet til brannsikkerhet eller påvirkning på omgivelsene. 

Veiledningen forklarer nærmere formålet med bestemmelsen og gir eksempler på 

søknadspliktige tilfeller. 

 

Å ta i bruk et «hobbyrom» i tilknytning til en garasje til en ny boenhet er klart i strid med 

ovenfor nevnte henvisninger til plan- og bygningslovens § 20-1, d) og SAK10 § 2-1 med 

veiledning. 

 



Plan- og bygningslovens § 32-8, 1. ledd, bokstavene a), b) og f) sier følgende: 

§ 32-8.Overtredelsesgebyr  
Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 

a)         prosjekterer, utfører eller lar prosjektere eller utføre et tiltak i strid med 

            bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller i strid med vilkårene i 

            tillatelse 

b)        utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger 

           nødvendig tillatelse etter denne lov 

f)        gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene 

 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstav a) sier følgende om overtredelsesgebyr: 

 

§ 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes 

størrelse 
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige 

eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges 

overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 

uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.  

 

a) Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1,  

 jf. § 20-2 og § 20-4 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:  

1. inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse 

     med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven  

 

2. inntil kr 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i 

     eller med hjemmel i plan- og bygningsloven  

 

Veiledning til SAK10, bokstav a) nr. 2 er slik: 

Overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 kan ilegges der det mangler tillatelse, og tiltaket 

i tillegg ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med lov, forskrift, plan og 

eventuell vedtekt. Hvis det er aktuelt med en etterfølgende tillatelse vil denne kunne 

forutsette rettingspålegg eller dispensasjon, godtatt plassering i forhold til 

nabogrense etter pbl. § 29-4 tredje ledd e.l. 

 

Siden boenhet nr. 2 ble utført uten radonforebyggende tiltak og målinger av 

radonkonsentrasjon viser at boenheten ikke kan tas i bruk til utleie uten at retting/tiltak 

utføres, vurderes overtredelsesgebyrets størrelse å falle inn under SAK10, bokstav a) nr. 2.   

 

 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstav c) sier følgende om overtredelsesgebyr: 

 

§ 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes 

størrelse 
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige 

eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges 

overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 

uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.  

 



c) Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i 

plan- og bygningsloven § 20-1 til § 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller med 

hjemmel i plan- og bygningsloven, ilegges gebyr:  

1. inntil kr 10 000 ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for 

    plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8  

 

2. inntil kr 50 000 ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for plassering mv., 

    samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 som ikke er mindre 

 

Overtredelsesgebyr kan ilegges med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, 

bokstav c), nr. 2 pga. at boenhet nr. 2 ble utført uten radonforebyggende tiltak, jf. TEK10 § 

13-5. Dette er ikke et mindre avvik fra krav i TEK10 siden boenheten ikke kan tas i bruk til 

utleie pga. for høye verdier av radonkonsentrasjon.   

 

 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstav h) sier følgende om overtredelsesgebyr: 

 

§ 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes 

størrelse 
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige 

eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges 

overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 

uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.  

 

h) Den som gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og 

    bygningsmyndighetene, ilegges gebyr:  

1. inntil kr 10 000 ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet 

    medfører mindre avvik eller ulempe  

 

2. inntil kr 50 000 ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet 

    medfører større avvik eller ulempe 

 

I forbindelse med søknad om ferdigattest for garasjen med boenhet har Rolf Tåje i 

samsvarserklæring datert 18.11.2016 bekreftet at utførelsen er i samsvar med 

produksjonsunderlag, dvs. at bygget er oppført slik som prosjektert og i henhold til gitt 

byggetillatelse (garasje og 1 stk. boenhet).  Se utsnitt av samsvarserklæringen foran under 

«saksopplysninger».  Denne uriktige bekreftelsen kunne ført til at det ikke ble oppdaget at det 

var bygd en boenhet uten byggetillatelse, ikke bygd i henhold til krav i TEK10 om 

radonsikring og at boenheten ble tatt i bruk til tross for at radonnivået tilsier at den ikke kan 

leies ut til boligformål.  Dette er uriktige og villedende opplysninger som anses som et større» 

avvik og overtredelsesgebyr kan ilegges i medhold av SAK10 § 16-1, bokstav h) nr. 2.  

 

Etter plan- og bygningslovens § 32-8, 1. ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom 

overtredelsen er «forsettlig eller uaktsom».  Med dette menes at de ansvarlige må ha visst 

eller burde ha visst at handlingen var ulovlig.  Bygningsmyndigheten finner i dette tilfellet at 

overtredelsen er forsettlig eller uaktsom fordi Rolf Tåje, org.nr. 990040966, er et foretak som 

har erklært ansvarsrett for utførelse av tiltaket.  Ved å erklære ansvarsrett bekrefter foretaket 

at det innehar nødvendig kompetanse og at kvalitetssikring blir tilfredsstillende ivaretatt.  



Krav til kvalitetssikring for foretak som påtar seg ansvarsrett er rettet mot gjennomføringen 

av tiltaket og skal sikre at arbeidet er i samsvar med regler og byggetillatelse, samt at riktig 

kompetanse er brukt. 

 

Ansvarlig utførendes ansvar er presisert i byggesaksforskriften (SAK10) § 12-4.  Her gjengis 

bokstavene a) og j): 

§ 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 
I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-6 har ansvarlig utførende 

ansvar for  

a) at utførelsen er kvalitetssikret og i samsvar med produksjonsunderlaget, og at 

eventuelle vilkår som følger av tillatelse eller særskilte krav til utførelsen gitt i 

eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt 

 

j)  å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt, og 

    endringer i ansvarsforhold 

 

Plan- og bygningslovens § 23-1, 1. ledd sier følgende om tiltakshavers ansvar: 

§ 23-1.Ansvar i byggesaker 
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak utføres i samsvar med de krav som følger av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

 

Byggesaksforskriften (SAK10), § 12-1 med veiledning, presiserer at Tiltakshaver har 

hovedansvaret i alle byggesaker. 

 

Plan- og bygningsloven sier følgende om sluttkontroll og ferdigattest: 

§ 21-10.Sluttkontroll og ferdigattest 
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når 

det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra 

tiltakshaver eller ansvarlig søker. 

 

§ 32-8.Overtredelsesgebyr 
Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 

b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig 

tillatelse etter denne lov 

 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstav b) sier følgende om overtredelsesgebyr: 

§ 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes 

størrelse 
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige 

eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges 

overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 

uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.  

 

b) Den som bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse til 

bruksendring, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og 

bygningsloven, eller er i strid med vilkårene i slike tillatelser, ilegges gebyr:  

1.  inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse 

     med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven  



 

2.  inntil kr 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med 

     øvrige krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, eller bruken 

     kan føre til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet 

 

 

Veiledning til byggesaksforskriften (SAK10), § 16-1, bokstav b) nr. 2 er slik: 

Overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 kan ilegges ved manglende tillatelse der arealet 

ikke oppfyller kravene til slik bruk, og dette kan føre til fare for personskade, 

vesentlig materiell skade eller skade for miljøet. Dette kan for eksempel være der rom 

som ikke er godkjent for beboelse, som kjeller eller loft, brukes til varig opphold for 

mennesker selv om det ikke foreligger rømningsvei som oppfyller kravene i 

byggteknisk forskrift. Bestemmelsen gjelder også der dårlig inneklima, manglende 

sikring mot radon og andre forhold gjør at kvaliteten for brukeren er lavere enn det 

regelverket forutsetter. 

 

 

Under tilsyn i byggesaken den 09.03.2017, med ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende 

SBG Byggprosjekt AS, kom det frem opplysninger om at endringen fra «hobbyrom» til ny 

boenhet nr. 2 var utført etter ønske fra tiltakshaver.  Dette er dokumentert i avviksskjema 

datert 22.09.2016 signert av SBG Byggprosjekt AS.   

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-8, 1. ledd, bokstavene a) og b) kan 

overtredelsesgebyr ilegges den som forsettlig eller uaktsomt lar utføre et tiltak i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller i strid med vilkårene i tillatelse, lar 

utføre tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov og bruker/lar bruke 

uten at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.  I denne saken har 

tiltakshaver forsettlig eller uaktsomt latt utføre endringen fra «hobbyrom» til ny boenhet nr. 2 

i strid med vilkårene i byggetillatelse gitt i sak D-96/16 av 29.04.2016 og uten at det ble søkt 

om tillatelse til endringen.  Tiltakshaver lot boenhet nr. 2 bli utført i strid med bestemmelser 

gitt i medhold av denne lov, dvs. i strid med bestemmelser om radonsikring i TEK10, § 13-5 

(bygning for varig opphold skal minst ha radonsperre mot grunnen).  Boenhet nr. 2 ble tatt i 

bruk uten at det forelå ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.  Ved kommunens befaring 

den 06.12.2016 viste det seg at boenheten var tatt i bruk. 

   

For tiltakshavers tilfelle i denne saken bestemmes overtredelsesgebyrets størrelse av 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstav a), b) og bokstav c).  I henhold til 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 kan privatpersoner ilegges overtredelsesgebyr inntil 

halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser. 

 

Tiltakshaver lot boenhet nr. 2 bli utført uten at det forelå nødvendig tillatelse.  Siden boenhet 

nr. 2 ble utført uten radonforebyggende tiltak og målinger av radonkonsentrasjon viser at 

boenheten ikke kan tas i bruk til utleie uten at retting/tiltak utføres, vurderes 

overtredelsesgebyrets størrelse å falle inn under SAK10 § 16-1, bokstav a) nr. 2.  Dette vil si 

at tiltakshaver med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstav a), nr. 2 kan 

ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av kr 50.000,-. 

 

Overtredelsesgebyr kan ilegges tiltakshaver med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 

16-1, bokstav c), nr. 2 pga. at boenhet nr. 2 ble utført uten radonforebyggende tiltak, jf. 



TEK10 § 13-5. Dette er ikke et mindre avvik fra krav i TEK10 siden boenheten ikke kan tas i 

bruk til utleie pga. for høye verdier av radonkonsentrasjon.  Tiltakshaver kan med hjemmel i 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstav c), nr. 2 ilegges overtredelsesgebyr inntil 

halvparten av kr 50.000,-. 

 

Overtredelsesgebyr kan ilegges tiltakshaver med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 

16-1, bokstav b), nr. 2 pga. at boenhet nr. 2 var tatt i bruk tross manglende sikring mot radon.  

Tiltakshaver kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av kr 50.000,- med hjemmel i 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstav b), nr. 2. 

 

Ilegging av overtredelsesgebyr skal forhåndsvarsles: 

Plan- og bygningslovens § 32-8, 3. ledd: 
Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning 

til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel 

skal gis skriftlig. 

 

 

Konklusjon: 

Rådmannen mener det er riktig å ilegge overtredelsesgebyr i denne saken til både ansvarlig 

utførende og til tiltakshaver.  Etablering av boenhet nr. 2 er et eksempel på hvordan en 

byggeprosess ikke skal gjennomføres og hvor galt det kan gå dersom ikke regelverk følges og 

ansvarlige foretak ikke oppfyller sine plikter.   

 

Rolf Tåje, org.nr. 990040966, kan ilegges overtredelsesgebyr med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 32-8, 1. ledd, bokstavene a), b) og f).  Overtredelsesgebyrets størrelse 

fastsettes i medhold av byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstavene a) nr. 2, c) nr. 2 og 

h) nr. 2.   Dette kan gi et overtredelsesgebyr på inntil kr 50.000,- x 3 = kr 150.000,-.  

Rådmannen foreslår å gi forhåndsvarsel om ilegging av et samlet overtredelsesgebyr på kr 

50.000,- for overtredelsene i henhold til plan- og bygningslovens § 32-8, 1. ledd, bokstavene 

a), b) og f).   

 

Det gis forhåndsvarsel til tiltakshaver, Hege og Cato Andrè Mortensen, om ilegging av 

overtredelsesgebyr med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-8, 1. ledd, bokstavene a) og 

b).  Overtredelsesgebyrets størrelse fastsettes i medhold av byggesaksforskriften (SAK10) § 

16-1, bokstav a) nr. 2, b) nr. 2 og c) nr. 2.  Rådmannen foreslår å gi forhåndsvarsel om 

ilegging av et samlet overtredelsesgebyr på kr 15.000,- for overtredelsene i henhold til plan- 

og bygningslovens § 32-8, 1. ledd, bokstavene a) og b). 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8, 3. ledd gis tiltakshaver, Hege og Cato Andrè 

Mortensen, og ansvarlig utførende, Rolf Tåje org.nr. 990040966, frist til 26. juni 2017 med å 

komme med en eventuell uttalelse før ilegging av overtredelsesgebyr vedtas. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 



I 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 32-8, 1. ledd, bokstavene a), 

b) og f) og byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstavene a) nr. 2, c) nr. 2 og h) nr. 2 

gis det herved forhåndsvarsel om at det vil kunne bli fattet vedtak om at Rolf Tåje, 

org.nr. 990040966, som ansvarlig utførende ilegges et overtredelsesgebyr på kr 50.000,- 

for å «ha utført tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov» 

(TEK10 § 13-5, krav om radonsikring), «ha utført tiltak uten nødvendig tillatelse» og 

«ha gitt uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene» i 

forbindelse med endring av «hobbyrom i tilknytning til garasje» til ny boenhet nr. 2. 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8, 3. ledd gis Rolf Tåje, org.nr. 990040966, frist 

til 26. juni 2017 med å komme med en eventuell uttalelse før vedtak om ileggelse av 

overtredelsesgebyr fattes.           

 

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens §§ 28-36.  Klagefristen er tre uker fra 

det tidspunkt vedtaket er gjort kjent for Dem.  Beslutningen om at det vil kunne bli ilagt 

overtredelsesgebyr ligger til kommunens frie skjønn og kan ikke overprøves, men grunnlaget 

for og størrelsen på gebyret som kan bli vurdert ilagt, er lovbundet skjønn og kan påklages. 

Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter 

plan- og bygningslovens § 32-8, siste ledd. 

 

 

II 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3, 21-10 og 32-8, 1. ledd, 

bokstavene a) og b) og byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, bokstavene a) nr. 2, b) nr. 

2 og c) nr. 2 gis det herved forhåndsvarsel om at det vil kunne bli fattet vedtak om at 

Hege og Cato Andrè Mortensen, som tiltakshaver, ilegges et overtredelsesgebyr på kr 

15.000,- for å «ha latt utføre tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov» (TEK10 § 13-5, krav om radonsikring), «ha latt utføre tiltak uten nødvendig 

tillatelse» i forbindelse med endring av «hobbyrom i tilknytning til garasje» til ny 

boenhet nr. 2 og «ha latt bruke uten at det foreligger ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse». 

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 32-8, 3. ledd gis Hege og Cato Andrè Mortensen frist 

til 26. juni 2017 med å komme med en eventuell uttalelse før vedtak om ileggelse av 

overtredelsesgebyr fattes.           

 

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens §§ 28-36.  Klagefristen er tre uker fra 

det tidspunkt vedtaket er gjort kjent for Dem.  Beslutningen om at det vil kunne bli ilagt 

overtredelsesgebyr ligger til kommunens frie skjønn og kan ikke overprøves, men grunnlaget 

for og størrelsen på gebyret som kan bli vurdert ilagt, er lovbundet skjønn og kan påklages. 

Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter 

plan- og bygningslovens § 32-8, siste ledd. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 10.05.2017 

 



 

Jarle Snekkestad       Sølvi Flobergseter 

rådmann        saksbehandler  

          

 

 

 



Lnr.: 6215/17 

Arkivsaksnr.: 17/1222 

Arkivnøkkel.: GNR. 73/12 
 

Saksbehandler: SOF    

 

Utskrift til:  

Bernt Øistad, Nord-Torpvegen 841, 2880 Nord-Torpa 

Byggmester Bergseng AS, Øvre Presthågån 3, 2862 Fluberg 

Brødrene Fakstad DA, Nord-Torpvegen 1578, 2880 Nord-Torpa 

Hjemmelshaver av gnr. 73, bnr. 12: Bror Sture Normann, Tristilhøgda 10, 2008 Fjerdingby 

 

SØKNAD OM LEMPING AV KRAV I GITT DISPENSASJON OG SØKNAD OM 

BYGGETILLATELSE, BOENHET NR. 2 PÅ GNR. 73, BNR. 12, EIER BERNT 

ØISTAD  

 

Sammendrag: 

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fattet den 07.09.2016 i sak 50/16 vedtak om 

innvilgelse av dispensasjon fra LNF-formålet for oppføring av boenhet nr. 2 på 

landbrukseiendommen gnr. 73, bnr. 112 under forutsetning av bl.a. at boenhet nr. 2 begrenses 

til 60 m
2
 bebygd areal (BYA).   

 

Det søkes nå om lemping av kravet om maksimalt bebygd areal (BYA) på 60 m
2
.  Mottatt 

tegning viser et bygg med bebygd areal (BYA) på 63 m
2
, hvorav 3 m

2
 bebygd areal (BYA) er 

takoverbygd inngang. 

 

Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk lemper på krav om 

maksimalt bebygd areal (BYA), slik at takoverbygd inngangsparti med bebygd areal (BYA) 

på 3 m
2
 også kan oppføres.  Dette begrunnes med at takoverbygget vil gi bygget en bedre 

arkitektonisk utforming og vil gi en god tilpasning til eksisterende boenhet nr. 1 på 

eiendommen.    

 

Kortversjon av forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-3 og hovedutvalg for landbruk, miljø og 

teknisk sitt vedtak i sak 50/16 gis det igangsettingstillatelse for nybygg boenhet nr. 2 på 

landbrukseiendommen gnr. 73, bnr. 12 i samsvar med innsendt søknad mottatt 04.05.2017.  

Det lempes på krav om begrensning av bebygd areal (BYA), slik at boenhet nr. 2 kan 

oppføres med et bebygd areal (BYA) på 63 m
2
. 

 

  

Vedlegg: 

  

Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

- Hovedutvalg for LMT, sak 50/16 av 07.09.2016. 

- Søknad mottatt 04.05.2017 om tillatelse til oppføring av boenhet nr. 2. 



  

 

 

Saksopplysninger: 

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fattet den 07.09.2016 i sak 50/16 slikt vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2 tas klage av 07.06.2016 fra 

Advokatfirmaet Thallaug ANS over vedtak i sak D-142/16 av 13.05.2016 til følge og 

det gis dispensasjon fra LNF-formålet for oppføring av boenhet nr. 2 på 

landbrukseiendommen gnr. 73, bnr. 12 under følgende vilkår som er gitt av 

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune i disses høringsuttalelser: 

-  Boenhet nr. 2 begrenses til 60 m
2
 bebygd areal (BYA). 

-  Bygningen skal bygges i tradisjonell stil og plasseres som en del av tunet. 

-  Arealet utenfor tunet skal ikke oppdeles og fradeles til flere enheter. 

-  Det gamle setermiljøet skal vedlikeholdes. 

-  Det gamle uthuset må istandsettes til et rimelig nivå. 

-  Eier anmodes om å rådføre seg med bygningsvernrådgiver for istandsetting av det 

gamle  uthuset og utforming av det nye. 

 

 

Den 04.05.2017 mottas fra ansvarlig søker, Byggmester Bergseng AS, søknad om tillatelse til 

oppføring av ny boenhet nr. 2 på landbrukseiendommen gnr. 73, bnr. 12.  Mottatt søknad 

gjelder et bygg med bebygd areal (BYA) på 63 m
2
.  Siden hovedutvalget for landbruk, miljø 

og teknisk har gitt dispensasjon fra LNF-formålet til oppføring av boenhet nr. 2 under vilkår 

om at boenhet nr. 2 begrenses til 60 m
2
 bebygd areal (BYA), legges søknaden frem for 

hovedutvalget for behandling.      

 

Dispensasjonssøknad er vedlagt søknaden om byggetillatelse.  Mottatt dispensasjonssøknad 

har slik begrunnelse: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mottatt plantegning: 

 
 

 

Fasader: 

 
 



 

 

Mottatt situasjonskart: 

 

 
 

 

Vurdering: 

 

Det foreligger nabovarsling i henhold til plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 21-3 til 

hjemmelshaverne av gnr. 71, bnr. 6, gnr. 73, bnr. 4 og gnr. 70, bnr. 121.  Ingen merknader er 

mottatt fra disse.  Etter ønske fra tiltakshaver Bernt Øistad er det ikke sendt nabovarsel til 

gjenboer, hjemmelshaver av gnr. gnr. 73, bnr. 112, Bror Sture Normann, Tristilhøgda 10, 

2008 Fjerdingby.  Utskrift av denne saken sendes derfor til orientering til Bror Sture 

Normann. 

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk fattet den 07.09.2016 i sak 50/16 vedtak om 

innvilgelse av dispensasjon fra LNF-formålet for oppføring av boenhet nr. 2 på 

landbrukseiendommen gnr. 73, bnr. 12 under forutsetning av bl.a. at boenhet nr. 2 begrenses 

til 60 m
2
 bebygd areal (BYA).  Det søkes nå om lemping av kravet om maksimalt bebygd 

areal (BYA) slik at takoverbygd inngang kan oppføres slik som mottatte tegninger viser.   

 

Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk lemper på krav om 

maksimalt bebygd areal (BYA), slik at takoverbygd inngangsparti med bebygd areal (BYA) 

på 3 m
2
 også kan oppføres.  Dette begrunnes med at takoverbygget vil gi bygget en bedre 



arkitektonisk utforming og vil gi en god tilpasning til eksisterende boenhet nr. 1 på 

eiendommen.    

 

 

 

 

Bilde av boenhet nr. 1: 

 
 

Det er i søknaden opplyst at det skal være vannforsyning fra privat vannverk og avløp til 

privat avløpsanlegg.  Det er den 20.03.2012 i sak D-58/12 gitt tillatelse til utslipp til 

infiltrasjonsanlegg for boenhet nr. 1 på gnr. 73, bnr. 12.  Utslippstillatelse for boenhet nr. 2 

må foreligge før vann kan innlegges i denne. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-3 og hovedutvalg for landbruk, 

miljø og teknisk sitt vedtak i sak 50/16 gis det igangsettingstillatelse for nybygg boenhet 

nr. 2 på landbrukseiendommen gnr. 73, bnr. 12 i samsvar med innsendt søknad mottatt 

04.05.2017.  Det lempes på krav om begrensning av bebygd areal (BYA), slik at boenhet 

nr. 2 kan oppføres med et bebygd areal (BYA) på 63 m
2
.  

 

 

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: 

Foretak Org.nr. Funksjon Tiltaks- 

klasse 

Ansvarsområde 

Byggmester Bergseng AS 996917444 SØK 1 Ansvarlig søker. 

Byggmester Bergseng AS 996917444 PRO, UTF 1 Hele tiltaket unntatt 

grave- og 

rørleggerarbeider. 

Brødrene Fakstad DA 926214845 PRO, UTF 1 Grunnarbeid. Grave- 

og terrengarbeid. 

 

Før arbeider innenfor ansvarsområdet rørleggerarbeider kan startes opp, må erklæring om 



ansvarsrett for disse arbeidene være mottatt hos kommunen.  

 

Alt arbeid skal utføres etter plan- og bygningsloven med underliggende regelverk. Krav til 

HMS skal følges opp i hele byggeperioden. 

 

Boenhet nr. 2 skal bygges og plasseres i samsvar med dette vedtaket, godkjente tegninger og 

situasjonskart. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan 

gjennomføres.  

 

Utslippstillatelse for boenhet nr. 2 må foreligge før vann kan innlegges i denne boenheten. 

 

Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal utføres så skånsomt som mulig.  

Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget og fundamentet til tiltaket holdes så lavt som 

mulig. 

 

Dersom det under byggearbeidet eller annen virksomhet i området dukker opp automatisk 

fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommunen 

varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 

 

Byggetillatelsen, godkjente tegninger og situasjonsplan skal til enhver tid befinne seg på 

byggeplassen i tilfelle tilsyn fra kommunens side, jfr. pbl. § 25-1. 

 

Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jfr. pbl. § 21-9. Er tiltaket ikke satt i gang 

innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. 

 

Skifte av eier, byggherre eller ansvarshavende under byggearbeidet, må straks meldes fra til 

kommunen, jfr. pbl. § 23-2. 

 

Boenhet nr. 2 må ikke tas i bruk uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt, jfr. 

pbl. § 21-10. Det er ansvarlig søker sitt ansvar å sende inn søknad om ferdigattest. 

 

Boenhet nr. 2 må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i denne tillatelsen, jfr. pbl. § 

20-1. 

 

Tiltakshaver er ansvarlig for at byggets takhjørner innmåles med koordinater i gjeldende 

koordinatsystem (EUREF89/UTM32), jfr. forskrift om kart og stedfestet informasjon. De 

innmålte data skal sendes kommunen digitalt senest sammen med søknad om ferdigattest, jfr. 

pbl. § 21-10. 

 

Bygninger for beboelse skal ha montert brannvarsling.   

 

Rivnings-/bygningsavfall leveres til godkjent mottak/deponi og følge TEK10 kap. 9 og 

avfallsforskriften § 9. 

 

 

Følgende tegninger blir godkjent: 

Type tegning Dato Tegn.nr./merket 

Situasjonsplan 31.03.2017 Journalpost 5980/17 – 04.05.2017. 

Plan  Journalpost 5975/17 – 04.05.2017. 



Fasade  Journalpost 5975/17 – 04.05.2017. 

Snitt  Journalpost 5975/17 – 04.05.2017. 

 

 

Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §§ 28-36. 

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er gjort kjent for Dem. 
 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 12.05.2017 

 

 

Jarle Snekkestad       Sølvi Flobergseter 

rådmann        byggesaksbehandler 

         

 

 

 

 

 



Lnr.: 5642/17 

Arkivsaksnr.: 17/1083 

Arkivnøkkel.: GNR. 78/2 
 

Saksbehandler: HAA    

 

Utskrift til: Irene Nordrum, Lillehammerv 2096, 2881 Aust Torpa 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

FRADELING AV BEBYGD TOMT TIL FRITIDSFORMÅL - GNR 78 BNR 2 I 

NORDRE LAND 

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen anbefaler at det gis tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

fradeling av ca. 1 dekar stor bebygd tomt til fritidsformål fra eiendommen gnr. 78 bnr. 2 i 

Nordre Land.  

 

Vedlegg: 

  

Søknad om fradeling 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Høringsuttalelse Oppland Fylkeskommune 

 

Saksopplysninger: 

 

Irene Nordrum  har den 7.4.2017 søkt om fradeling av bebygd tomt på ca 1 dekar til 

fritidsformål. 

 

Bebyggelsen som søkes fradelt er det opprinnelige våningshuset på landbrukseiendommen. 

Det er brukt som kårbolig etter at nytt våningshus ble bygd. Det søkes nå om fradeling av 

huset med garasje. Dette skal rives / tas ned og flyttes og det er ønskelig å sette opp en 

fritidsbolig. Saken behandles som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt etter 

delingsparagrafene i Plan og bygningsloven og Jordloven. 

 

Søknaden er ikke begrunnet noe utover at det ikke lenger er behov for boligen av hensyn til 

driften av eiendommen. 

 

Eiendommen 78/2 har graspoduksjon og består av følgende arealer: 

Hovedeiendo
m 

Grunneiendomme
r 

Fulldyrk
a jord  

Innmarks
beite  

Skog av 
høy bonitet  

Skog av 
middels 
bonitet  

Skog av 
lav 
bonitet  

Uprodukt
iv skog  

Myr  
Jorddekt 
fastmark  

Total 

538-78/2/0 538-78/2/0 50.0 4.4 29.4 2.3 158.8 4.1 54.5 4.2 308.2 

Sum   50.0 4.4 29.4 2.3 158.8 4.1 54.5 4.2 308.2 

 

 

 



 

 

Omsøkte tomt ligger i LNF A-område i kommuneplanens. 

Kartutsnitt som viser omsøkt areal  

 
 

 
Det omsøkte arealet vil få endret arealbruk dersom deling tillates, siden formålet etter deling 

vil være fritidsformål. I dag er arealbruken for parsellen landbruk da det er en 

kårbolig/landbruksbebyggelse som er søkt fradelt. Det behandles derfor som en søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og før søknaden om deling kan behandles må det 

tas stilling til om det kan gis tillatelse til å dispensere fra plan jf. plan – og bygningsloven § 

19 – 2.  

 

Dersom kommunen er positiv til å dispensere fra kommuneplanen når det gjelder omsøkte 

tiltak, må det foretas vurdering etter jordloven § 12 (deling) 



Saken er oversendt Fylkesmannen og Oppland Fylkeskommune for uttalelse. Frist for 

uttalelse er 19/5-2017. Uttalelse er kommet fra Oppland Fylkeskommune som ikke har 

innvendinger mot fradelingen. Uttalelsen fra Fylkesmannen legges fram i møtet. 

 

 

Vurdering: 

 

Vurdering etter jordloven: 

Søker bor ikke på landbrukseiendommen, men har annen bolig i kommunen. Driften av 

landbrukseiendommen oppfylles gjennom bortleie. Leietaker driver med sau og 

jordbruksarealet beites. Søker har ikke behov for den omsøkte bebyggelsen i forbindelse med 

driften av eiendommen  

 

Når det gjelder spørsmålet om fradeling av bygninger, tar delingsforbudet i Jordloven sikte 

på å hindre fradeling av bygninger som er nødvendig for drift av landbrukseiendommen 

Det har vært en praksis for å tillate omdisponering til kårbolig på landbrukseiendommer av 

en viss størrelse for å hindre at driften blir svak eller lagt ned i forbindelse med 

generasjonsskifter.  

 

Behovet for kårbolig synes ikke lenger å være like stort nå som før. Det er derfor grunn til å 

foreta en mer nyansert vurdering av behovet for kårbolig enn tidligere. Med økt mekanisering 

er behovet for menneskelig arbeidskraft redusert. I dag finnes det et ganske godt 

veiledningsapparat og avløserordninger noe som reduserer behovet for overføring av 

kunnskap og avløsning fra forrige eier.  

 

Det er ingen forhold rundt landbrukseiendommens størrelse og drift som tilsier at det er 

behov for en kårbolig på denne eiendommen.  

 

Den omsøkte tomtas plassering er slik at den ligger nærme den øvrige gårdsbebyggelsen.  

Det kan derfor være påregnelig at drifts – og miljømessige ulemper i form av lukt, støv, 

insekter og støy kan oppstå ved å etablere en fritidseiendom nær et gårdstun. Dette kan tale 

mot fradelingen. Det at det er en ekstensiv drift på landbrukseiendommen tilsier på den 

annen side at disse drifts og miljømessige problemene vil være relativt små. 

 

Adkomstvegen til den nye tomten ligger langs vegen til gårdstunet og hovedtrafikken til 

gårdsdrifta vil derfor berøre fritidsboligen. Igjen tilsier driftsformen på 

landbrukseiendommen at problemet med dette vil være beskjedent. 

 

En fradeling av kårboligen vil ikke ha negative konsekvenser for kulturlandskapet så lenge 

fritidsboligen tilpasses landbruksbebyggelsens utforming. 

 

Foreløpig vurdering etter naturmangfoldloven: 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 – 

12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet når et 

forvaltningsorgan tildeler tilskudd og ved forvaltning av fast eiendom. En er ikke kjent med 

at det omsøkte området innehar arter, naturtyper eller en økologi som gjør at en fradeling 

ikke kan godkjennes.  

 

 



Vurdering etter plan – og bygningsloven : 

Omsøkte areal er bebygd og vil etter deling få status som fritidseiendom. Kommunen skal 

som nevnt vurdere søknaden om dispensasjon i henhold til plan – og bygningsloven § 19 – 2.  

Kommuneplanens arealdel har følgende retningslinjer som gir føringer for behandlingen av 

denne saken : 

 

 

R18 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknad om fradeling av 

bebygd areal til fritidsformål i LNF 
Ved behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av tomter til fritidsformål, skal som 

minimum følgende kriterier vurderes i tillegg til kriteriene i R13: 

 

- Om jord– og skogbruksarealene kan selges som tilleggsjord til annen landbrukseiendom 

(bruksrasjonalisering). 

- Det må dokumenteres at det ikke er behov for landbruksbebyggelsen i framtidig 

landbruksdrift. 

- Det skal legges positiv vekt på om gardstun, kårbolig eller bolighus nr. 2 ligger i 

randsonene til kommunedelplanene for Synnfjell syd og Synnfjell øst hvor det allerede er 

mye fritidsbebyggelse. 

 

- Det inngår ca 100m2 fulldyrket jord i den omsøkte tomta. Dette er arealer som beites 

og vurderes å være av de mindre produktive jordbruksarealene i kommunen. Arealet 

er lite rasjonelt å høste maskinelt.  

- Landbrukseiendommen skal ikke selges som tilleggsjord og slik sett er søknaden ikke 

i tråd med retningslinjene. På den annen side vurderes det at det ikke er behov for 

landbruksbebyggelsen i framtidig landbruksdrift og arealet ligger i randsonen til Synnfjell 

Øst.  

 

Konklusjon: 

Rådmannen vurderer at det omsøkte tiltaket er innenfor retningslinjene som er trukket opp 

gjennom kommuneplanens arealdel. Forholdet til drifts og miljømessige ulemper for 

landbruket er forhold som taler mot en fradeling. Driftsform og størrelse på 

landbrukseiendommen tilsier at det ikke er behov for en for kårbolig og at deling kan tillates. 

Ulempen ved at det går vekk 100m2 av det dyrkede arealet vurderer Rådmannen i dette 

tilfellet kan aksepteres. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 

 

I medhold av plan – og bygningsloven §§ 19 – 2 og 26 – 1 samt jordloven § 12 gir med dette 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel for fradeling av ca. 1 dekar stor bebygd tomt til fritidsformål fra eiendommen gnr. 78 

bnr. 2 i Nordre Land.Fradelingen godkjennes på følgende vilkår: 

 

1. Tomta må sikres veg – og vannrett som framkommer av skjøte eller annet tinglyst 

dokument. 



2. Bebyggelsen på tomta må tilpasses landbruksbebyggelsen for at den skal passe inn i 

kulturlandskapet. 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  15. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Halvor Askvig 
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