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Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for utbygging av kommunalt ledningsnett, samt oppsetting av en 
prefabrikkert avløpspumpestasjon på gbnr. 72/1. Prosjektet starter på gbnr. 72/33 der det 
kommunale ledningsanlegget videreføres bort til og under FV2532. Deretter føres ledningsanlegget 
over jordet i Flatstulen og avsluttes i kumgruppe S1/V1 iht. skisse.  
 
De lovfestede vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt. Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis for 
omsøkte tiltak. 
 
Saksutredning: 
 
Søknaden gjelder: 
Det søkes om dispensasjon for utbygging av kommunalt ledningsnett, samt oppsetting av en 
prefabrikkert avløpspumpestasjon på gbnr. 72/1. Prosjektet starter på gbnr. 72/33 der det 
kommunale ledningsanlegget videreføres bort til og under FV2532. Deretter føres ledningsanlegget 
over jordet i Flatstulen og avsluttes i kumgruppe S1/V1 iht. skisse.  
 

 



 
 
Det er vedtatt å bygge kommunal infrastruktur bort til dette området som følge av henvendelser om 
dårlig vannkvalitet i boligområdet.  
 
  



Plangrunnlag 

 
 
Lovgrunnlaget: 
 
Krav til dispensasjon (PBL)  
Tiltakene som skissert er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og utløser krav 
om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende inn en grunngitt søknad 
før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å 
uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før 
kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. 
Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres 
fagområder anses berørt.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon 
skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. 
pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. pbl. § 19- 
2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, 
bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4). 
 
Krav til dispensasjon (PBL)  



Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur 
- eller miljøforhold.  
Det er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.  
 
 
Vurdering: 
BEHANDLING ETTER JORDLOV:  
Saken er oversendt Statsforvalteren i Innlandet (SI) for behandling. Den omsøkte omdisponeringen 
krever også delingstillatelse etter jordloven og SI har vurdert det samtidig. Vedtaket følger 
nedenfor, hele brevet fra SI er vedlagt. 
 
 

 
 
 
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN 
Naboer 
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-
3. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale 
seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
 
Aktuelle naboer er varslet, ingen merknader har kommet. 
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter:  
Innlandet Fylkeskommune:  
Avd. kultur – arkeologi har hatt saken til uttale. De har ikke kunnskap til at tiltakene vil komme i 
berøring med kulturminner. Det gjøres oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner eller deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov 
om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Dette tas det inn vilkår om. Ut over dette ingen 
merknader.  
 
Vegmyndighet: 
Avd. Samferdsel – trafikk og miljø har godkjent at VA-ledninger kan anlegges på veggrunn med 
kryssing i varerør under FV2532 S2D1 m3761. Varerør bores under fylkesvegen. Innførsel- og 
mottaksgrop anlegges på utsiden av veggrunn slik at stabiliteten til fylkesvegen ikke forringes. 
 



 
 
Det tillates ikke at eventuelt overvann fra tiltaket det varsles om ledes inn i fylkesvegens 
dreneringssystem, grøft eller kum uten at det foreligger avtale med Innlandet fylkeskommune. 
Nabovarsel om tiltaket bekreftes mottatt.  
 
Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis: 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-10: Omsøkte tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i 
forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en 
uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter for å sikre dette. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal 
innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. Det er ikke registrert trua art. Det er uansett kun snakk 
om fradeling og muligens eierskifte fram i tid, og det forutsettes at det ikke vil ha negativ 
innvirkning. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved 
miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full 
tyngde i denne saken. 
 
Kultur: 
Det er registrert ruin eller fjernet objekt i nærheten. Innlandet Fylkeskommune avd. kultur-arkeologi 
uttaler imidlertid at de ikke har kjennskap til at tiltakene vil komme i berøring med kulturminner.  
 
Vurdering av dispensasjon for utbygging av kommunalt ledningsanlegg og oppsetting av 
avløpspumpestasjon 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4). 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse kan ikke 
vesentlig tilsidesettes 
 
Imøtekommelse av søknaden betinger dispensasjon fra at bare tiltak knyttet til stedbunden næring 
skal tillates i LNF-område. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig 
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  



LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta 
hensyn til landbruk, natur og friluft. Innenfor LNF-formålet skal det videre tas spesielt hensyn til 
kulturlandskap og hensyn til fri ferdsel. Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse 
hensyn. Samtidig ble det i kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, 
bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjelder 
stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, 
kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. Disse er ikke utfordret i denne saken. 
Tiltakene er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. De vil heller ikke 
medføre press på dyrket mark eller driftsulemper for landbruket i området. 

Tiltakene berører en liten del av eiendommens totale areal og det er ikke tale om svekking av 
ressursgrunnlaget på eiendommen i særlig grad. Hensyn til vern av arealressurser taler ikke 
vesentlig imot å tillate tiltakene.   

Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave 
planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det kan ikke sies å være tilfelle i denne saken, 
og det vil være naturlig å vurdere å ta inn slike nødvendige tiltak for ivaretagelse av infrastruktur i 
neste planrevisjon for å sikre en hensiktsmessig behandlingsmåte. 

Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra settes ikke vesentlig til side 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 

Også i denne vurderingen er hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra relevant. 
Vilkåret om at fordelene må være «klart større» enn ulempene, innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. 

Det er ovenfor vurdert at de ikke settes til side på en måte som gjør at dispensasjon ikke kan gis. 
Faren for undergraving av planen er vurdert til ikke å være stor i denne saken. Ellers er ulemper som 
er aktuelle å vurdere i slike saker påvirkning på allmennhetenes frie ferdsel og utøvelse av friluftsliv. 
Planlagte tiltak vil ikke gå ut over dette. For å beslaglegge så lite dyrket landbruksareal som mulig er 
pumpestasjonen plassert så nærme veien som mulig. Plassering er valgt i samråd med grunneier, og 
ansett best mulig. Etter ferdigstillelse av prosjektet ønsker grunneier å dyrke opp resterende areal, 
også over ledningene. Dette vil ytterligere minske negativ påvirkning. 

I utgangspunktet er det areal- og ressursdisponeringshensyn som kan vektlegges i en 
dispensasjonsvurdering. I dette tilfellet er det primært de samfunnsmessige interesser som er 
relevant. Her vil et relativt begrenset tiltak føre til vesentlig oppgradering av VA-tilførsel i området, 
må sies å være i kjernen av ressursdisponering. Det er vedtatt å bygge kommunal infrastruktur bort 
til dette området som følge av henvendelser om dårlig vannkvalitet i dette boligområdet. Det er 
med dette samfunnsnyttig å bygge ut kommunal infrastruktur til området, og fordelene er store ved 
å tillate tiltaket.  

Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden, 
jf. pbl. § 19-2 første ledd.  
 



Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie 
forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal 
ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Plan- og 
miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget 
ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. 
Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. Uheldig presedens er ikke aktuelt her. 
Det er gode grunner som taler for at slike mindre tiltak for f.eks framføring av kommunal 
infrastruktur bør unntas fra dispensasjonsbehandling ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for tiltak som 
omsøkt.  
 
Søknaden om byggetiltak som innsendt kan behandles, og eventuelle mangler/suppleringer 
må tas i den behandlingen.   
 
For etterfølgende behandling: 

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
eller deres sikringssoner på fem meter, skal det snarest sendes melding til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette, jf. Lov om kulturminner § 8. 

-  

-  

 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for tiltak som 
omsøkt.  
 
 
(Dette alternativet må begrunnes selvstendig) 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 


