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57/23/0/0 FRITIDSBOLIG,TILBYGG,BRUSLETTOSTØLEN,KIKUT- AVSLAG
SØKNADOM DISPENSASJON

Byggeplass:Eiendommen57/23/0/0 har ikkeadresse.

Tiltakshaver: RolfKjærnsli,Marit Kjærnsli Adresse: Tåsenveien93A/0873OSLO,Carl
Kjelsensvei41/0874OSLO

Søker: W&BarkitekterAS Adresse: Postboks110/3581GEILO
Tiltakstype: 161Hytter,sommerhusog

lignendefritidsbygning
Tiltaksart: Endringavbyggikkebolig-

utvendigtilbyggmindreenn50
m2

Vedtak:
Med hjemmelI plan- ogbygningsloven§ 11-6 ogkommunedelplanfor Geilobestemmelsene
§ 3,1,avslåssøknadom dispensasjonfra byggeforbudi LNF-områdetogbyggeforbudetlangs
vannogvassdragfor å oppføretilbyggtil eksisterende hytte. Det leggesvektpåat
eiendommenssamledebygningsmassemedtilbyggetsamtbygningenesplasseringi
overgangsonenmellomskogkleddeområderogsnaufjelletgjørat LNF-formålet blir
vesentligtilsidesatt. Hytta liggerogsåsånærvannetat tilbyggetsammenmedeksisternde
hytte vil økeprivatiseringenpåstrandsonen. Kommunemenerat man vedå gi dispensasjon
vil skapeenuheldigpresedensvirkningbådefor plasseringi et åpent landskapoglangsvann
ogvassdrag.Det leggesviderevektpåat fylkesmannenharuttalt segnegativttil søknaden.

Saksopplysninger:
Detsøkesom dispensasjonfra byggeforbudeti LNF-områdetog100metersbeltelangsvann
ogvassdragfor tilbyggtil eneksisterendehytte. Påeiendommener det 3 bygninger. Hytta
liggervedBruslettstølen somomfattesavkommunedelplanfor Geilo.VidereliggerHytta
medenavstandtil et mindrevannpåca.5 meter. Tilbyggeter planlagtca.15meter fra
vannetog vil bli på32m2BRA. Samletarealfor eksisterendebebyggelseer på111m2.
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Søker anfører i sin søknad:  

Tilbygget ikke kommer nærmere vannet (10 meter) enn eksisterende bebyggelse (3 
meter). Eksisterende bebyggelse blir liggende mellom tilbygget og vannet. Tilbygget 
har en beskjeden størrelse (32 m2). Tilbygget er videre en utvidelse av en eksisterende 
hytte med enkel standard, for å kunne gjøre hytte mer brukervennlig også for 
fremtidige generasjoner. Vi kan ikke se at den ønskede utbyggingen skal ha noen 
negative konesekvender som allmenn ferdsel i området. Vi mener at omsøkt 
utbygging vil være i overenstemmelse med hytteutredningen 2011, hovedmål B – Hol 
kommune skal arbeide for økt bruk av eksisterende hytter. Samt strategi 5, Hol 
kommune skal satse på å godkjenne standardøkning på hyttene. 
 

Saken er sendt fylkesmannen for uttalelse. Fylkesmannen uttaler følgende: 
Fylkesmannen viser til allmenne landskaps- og friluftsinteresser knyttet til 
vassdragsområder og det åpne og sårbare fjellandskapet. Vi viser også til plan- og 
bygningslovens krav til dispensasjon og faren for uheldig presedens. Vi fraråder 
kommune å gi dispensasjon og vil vurdere å påklage et eventuelt vedtak om 
dispensasjon. 

 
Vurdering 
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak gjeldende plan eller lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Fordelene 
ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og 
de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Kommunen må ut fra dette 
foreta en konkret vurdering av saken. Videre må en eventuell dispensasjon kunne 
begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i saken, for å unngå at det skapes en uheldig 
presedens. 
 
For å få tillatelse til å føre opp et tilbygg til denne hytta krever dispensasjon både fra det 
generelle byggeforbudet i LNF-området og byggeforbudet i 100 metersbeltet fra vann og 
vassdrag. 
 
LNF-formålet består av landbruks-, frilufts- og naturformål.  
Formålet med landbruksformålet er å sikre dyrket mark, skog og annen utmark som 
benyttes eller sikres til landbruksproduksjon. Kommunen kan ikke se at tilbygget 
tilsidesetter landbruksformålet da dette er et tilbygg til eksisterende hytte og som ikke vil 
beslaglegge beiteressurser.  
 
Friluftformålet skal sikre allmennheten tilgang til arealer som kan brukes til rekreasjon i 
kraft av allemannsretten. Kommune mener at hytta og tilbygget ligger så nært vannet at 
dette vil begrense allmennhetens muligheter til ferdsel langs vannet i vesentlig grad.  
Kommune mener at selv om tilbygget er planlagt lenger bort fra vannet enn eksisterende 
hytte så gjør nærheten til vannet og størrelsen på tilbygget og samlet areal på 
bygningsmassen at dette blir en økt privatisering i 100 metersbeltet. 
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Naturformålet skal sikre naturkvaliteter som bør vernes mot inngrep. Det søkes her om et 
tilbygg på 32 m2 til en eksisterende hytte. På eiendommen er det allerede 3 bygninger og de 
har et samlet areal på 111 m2. Hytta ligger i et gammelt stølsområde i randsonen mellom 
skogkledde områder og snaufjellet. Kommunen mener at utvidelse av eksisterende hytter i 
disse områdene må skje med stor varsomhet. Kommune mener at det omsøkte tilbyggets 
størrelse og den samlede bygningsmasse for eiendommen samt bygningenes plassering i 
overgangssonen mellom skogkledde områder og snaufjellet, vil samlet sett føre til at 
naturformålet blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Det søkes videre dispensasjon fra byggeforbudet i 100 metersbeltet langs vann og vassdrag. 
Formålet med byggeforbudet langs vann og vassdrag er å sikre allmennheten rett til ferdsel 
og opphold ved og langs vann og vassdrag. Kommunen mener at det vannet som hytta ligger 
like ved er av en slik størrelse at det skal tas hensyn til i forbindelse med byggeforbud langs 
vann og vassdrag. Kommune viser til bestemmelser i kommende kommuneplan om at man 
skal ta hensyn til vann og vassdrag som vises på kart med målestokk 1:50 000. Selv om dette 
ikke er en bindende bestemmelse enda, gir den en pekepinn på hvilke vann og vassdrag man 
bør ta hensyn til ved praktisering av byggeforbudet. Dette vannet vises på kart med 
målestokk 1: 50000. Kommunen mener at tilbygget kommer så nær vannet og at tilbygget 
sammen med eksisterende hytte vil øke privatiseringen av strandsonen. Kommunen mener 
at ved å tillate tilbygget vil man tilsidesette det hensynet som byggeforbudet i 100 
metersbeltet skal ivareta. 
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at begge kravene må være oppfylt for at man 
skal kunne gi en dispensasjon. Da kommunen mener at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt er det ikke nødvendig å vurdere de andre kravene. 
 
Kommunen vil påpeke at fylkesmannen har uttalt seg negativt til å gi en dispensasjon og 
vurderer å påklage et dispensasjonsvedtak. Plan- og bygningsloven § 19-2 sier at kommune 
ikke bør gi dispensasjon når en statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til 
søknaden. 
 
Kommune har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon skal 
avslås. Det legges vekt på at eiendommens samlede bygningsmasse med tilbygget samt 
eiendommens beliggenhet i overgangssonen mellom skogkledde områder og snaufjellet vil 
tilsidesette LNF-formålet i vesentlig grad. Det legges videre vekt på at tilbygget skjer ca. 15 
meter fra vannet og at tilbyggets størrelse og eksisterende hyttes plassering kan øke 
privatiseringen. Kommunen mener videre at en dispensasjon her vil kunne ha uheldige 
presedensvirkninger både for plassering i et åpent landskap og for nærheten til vann.  Det 
legges videre vekt på at fylkesmannen har uttalt seg negativt om søknaden. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Håvard Veslehaug  
Leder plan, byggesak og landbruk  
        Trond B. Augunset 
        Byggesaksbehandler 
Godkjent og ekspedert uten underskrift 
 
Klageadgang                                           
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. Klagefristen er tre uker regnet fra dagen vedtaket kom frem. Klagen 
skal sendes til Hol kommune, 3576 Hol. De må opplyse hvilket vedtak de klager på, endringer de ønsker, og de grunner 
klagen støtter seg på. Klagen må underskrives. De må også opplyse hvilken dato vedtaket kom frem dersom De klager så 
sent at det er uklart om klagefristen er ute. Selv om det er adgang til å klage kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De 
kan fremme krav om utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er behandlet. Vedtak om utsatt 
iverksetting kan ikke påklages 
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