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AVSLAG  
 
SAKSBAKGRUNN 
 
Søknad er mottatt og journalført her den 25.02.2021. 
 
Gnr./bnr.: 10/82 
Gjelder: §20-1 Nybygg. Hytter, sommerhus, fritidsbygg 
Areal: 1140.7 
Byggested: Gruevegen 17, 2636 ØYER 
Tiltakshaver: Tron Ivar Mathisen 
 
 
Saken er behandlet som sak nr DS-PMU 246/21.  
 
VURDERING AV SAKEN 
Den 25.02.2021 mottok Øyer kommunen en byggesøknad om å bygge fritidsbolig på gbnr 
10/82 som ligger innenfor reguleringsplanen for plan-ID 104 Tobiasgruva. 
Det er i tillegg til byggesøknaden søkt om dispensasjon fra utnyttelsesgrad samt møne- og 
gesimshøyde. Den 09.04.2021 mottok kommunen nye tegninger med redegjørelse der 
tiltaket er endert og mønehøyden er nå i henhold til reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjoner jf. plan- og bygningsloven (pbl) §§ 19-1 og 19-2 behandler politisk i Øyer 
kommune. Denne saken er behandlet i Plan- og miljøutvalget den 20.04.2021 - sak: 44/20. 
(saksprotokoll ligger vedlagt) 
 
Vedtaket fra Plan- og miljøutvalget var å avslå omsøkte dispensasjon på alle områder.  
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«Vedtak i Plan- og miljøutvalget:  

Utnyttelsesgrad:  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 for avvikende 
utnyttelsesgrad. Selv om de kumulative vilkårene for å tillate annen utnyttingsgrad er 
oppfylt, velger PMU å ikke dispensere fra bestemmelsene. Det er reell sjanse for 
uheldig presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er 
heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik utvikling.  

Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig 
supplerende dokumentasjon/retting av mangler.  

 

Møne og gesims:  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) 
søknad om annen møne- og gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 
angir. Selv om de kumulative vilkårene for å tillate annen utnyttingsgrad er oppfylt, 
velger PMU å ikke dispensere fra bestemmelsene. Det er reell sjanse for uheldig 
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke 
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling.  

Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig 
supplerende dokumentasjon/retting av mangler.» 

 
På bakgrunn av ovennevnte finner ikke bygningsmyndigheten å kunne godkjenne søknaden. 
 
 
VEDTAK 
 
Avslaget er fattet da vilkårene for å gi tillatelse for tiltak etter plan og bygningsloven 
§ 21-2 ikke er til stede . 
 
Dette er et enkeltvedtak og det kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 
uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven  
§§ 29 og 32. 
 
 
Øyer, den 27.04.2021 
 
 
Med hilsen 
 
 
Knut Arne Høyesveen Marius Lykre 
Fagleder Byggesak Avdelingsingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 
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Kopi: 
Fellesenheten Økonomi, 2626 Lillehammer  
Dahlen Oppmåling, Prestegårdsskogen 2, 2390 MOELV 
 
Vedlegg: 
Saksprotokoll fra Plan- og miljøutvalget den 20.04.2021 - Sak: 44/21 
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FAKTURAGRUNNLAG: 
 
Fakturamottaker/Tiltakshaver 

Fødselsdato/org nr:  22.12.1966 
Navn/Firma: Tron Ivar Mathisen 
Adresse:  Bernt Knudsens vei 58   1152 OSLO 
 
 
Byggested Gnr/Bnr/Fnr/Snr:  10/82 
Saksbehandler:   Marius Lykre 
E-postadresse saksbehandler:  marius.lykre@oyer.kommune.no  
Saksnr:   21/606-15 
 

Beskrivelse – gebyrregulativet 2020 Antall Kr Sum 
Pkt. 10.2.  
Avslag: 
For søknadsbehandling av tiltak som ender med avslag betales 
50% av saksbehandlingsgebyret. 

0,5 23200 11600 

Dispensasjonsbehandling 1 6500 6500 
   18100 

  
 
Egen faktura vil bli ettersendt av fellesenheten Økonomi.  
 
Intern kontostreng: 16203-5800-3021 
 
 
 


