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Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 foreslår kommunedirektøren overfor plan- og 
miljøutvalget at det innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 302A Granrudmoen slik at 
61 m2 lekeareal omreguleres til tilleggsareal til boligformål. 
 
Saksutredning: 
Bratt bygde enebolig med ekstra boenhet i sokkel i år 2000. Huset ble plassert innenfor det 
som var antydet som tomt. Ved eksakt innmåling av tomten viste det seg at huset var 
plassert veldig nær grense for tomten i sør. I sør grenser tomten til et 
friområde/lekeområde. I løpet av disse 20 årene har Bratt brukt deler av arealet sør for sin 
tomt for å få en høvelig adkomst til sokkelleilighet, og det er plantet Tuja-hekk for å skjerme 
mot bebyggelse i sørøst. Nå ønsker han å kjøpe det arealet han har brukt i 20 år. Ved 
gjennomgang av reguleringsplanen før arealsalg ble det kjent at planen var endret slik at 
det som på plankartet så ut som byggeområdet, faktisk var endret til lekeområde. For å 
kunne tilegne seg arealet er det derfor behov for en dispensasjon fra reguleringsplanen, da 
plankartet viser at arealet er regulert til lek. 
Det søkes om dispensasjon for å kunne kjøpe 61 m2 av arealet som er regulert til lekeareal.  
 
Lovgrunnlaget:  

Dispensasjonssøknaden behandles etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende 
inn en grunngitt søknad før en evt. dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser 
i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. 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.  

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). 

Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er 
også bestemt i kommuneplanens arealdel at det er 50 meters byggegrense fra innsjøer.  

 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren beklager at saken har trukket ut i tid.  
 
Reguleringsplan for Granrud sør A ble vedtatt 30.6.1994, og det ble foretatt en mindre 
planendring i år 2000. Planen er ikke digitalisert. Planendringen vises i plankartet med en 
tynn svart strek tegnet slik at noe gult boligområde og grønt lekeområde omfordeles. Dette 
ble gjort fordi utbygger ønsket å bygge rekkehusleiligheter øst for lekeområdet, men slik 
området var regulert ville dette bli vanskelig/trangt. Endringen gikk da i å ta ut lekeareal i 
øst og legge dette som en utvidelse av lekearealet mot nord (rett sør for tomten til Bratt) 
Plankartet ble ikke endret på annen måte enn at streken ble inntegnet.  
 

Planendringen kan være vanskelig å tolke 
dersom man ikke allerede er kjent med at 
det skal være gjort en planendring. Bildet 
viser steken markert med påtegnet blå pil. 
Tomten til Bratt er tegnet inn for hånd med 
rød penn. Ved rådgivning fra Øyer 
kommune var ikke denne endringen fanget 
opp, så Bratt fikk beskjed om at en fradeling 
ville være uproblematisk. Ved dialog med 
planavdelingen ble det noe sent i 
arealforhandlingen kjent at det var en 
planendring som vanskeliggjorde fradeling 
uten forutgående dispensasjonsbehandling. 
 

Planendringen gjør at området innenfor den svarte streken også inkluderes i lekeområdet. 
Det må til en dispensasjon fra planen for å kunne fradele lekeområdet som tilleggsareal til 
bolig.  
 
Nasjonale føringer i saken 
Barn og unges interesser har et sterkt fokus i arealplanlegging for boligutvikling og 
leveområder. Det skal være vanskelig å dele fra områder til lek uten at disse erstattes. 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
legger slike nasjonale føringer: «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til 
fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 
erstatning. (…)»  
 



Området som er avsatt til lek fremstår som en naturtomt på ca. 850 m2. Gjennom området 
er det opptråkket en snarveg fra leilighetene i øst. Som lekeareal er området egnet til 
frileik/fantasileik og sidearealene kan benyttes til aking på vinterstid.  
 
Kommunedirektøren har vurdert at det ikke er aktuelt å kreve noe areal i bytte dersom en 
dispensasjon innvilges. Bratt grenser til friområde vest på sin tomt. Det kunne vært aktuelt 
å kreve avståelse av ca. 60 m2 langs Bratts vestre eiendomsgrense, men 
kommunedirektøren finner ikke at dette arealet vil tilføre friarealet noen verdi av betydning 
for barn og unges lek. Et makebytte for makebyttets skyld, uten at det tilføres noe verdi til 
friområdet funksjon, ansees ikke som aktuelt.  Arealet er skrånende ned mot Elgvegen, og 
er ikke egnet til å stimulere til lek. Videre er det ikke ønskelig med lek så nært et kryss til 
Granrudvegen. Kravet ville også gjort at Bratts beplantning langs Elgvegen måtte tas vekk. 
Kommunedirektøren mener saken må være ensidig avståelse av areal, maksimalt 61 m2. 
 

         
 
Bildene over viser grunnkart med kommunedirektørens fargesetting av de 
reguleringsformålene for de aktuelle områdene. Lysegrønt areal er lekeareal og mørkegrønt 
er friområde. Gult viser Bratts eiendom. Bildet ved siden av er flybilde fra 2019 med 
eiendomsgrenser. 
 
Arealets beskaffenhet 
Arealet Bratt ønsker å erverve er i dag plen med hellegang ned til sokkelleiligheten i 
eneboligen. Kommunedirektøren ønsker ikke at det skal erverves mer en ytterst nødvendig 
til en adkomst, så 61 m2 ansees som en nøktern avståelse som gir nødvendig rom til å 
kunne bære møbler og større gjenstander rundt huset. I dag er det også plantet en Tuja-
hekk inne på arealet som er regulert til lek. Kommunedirektøren finner at denne hekken må 
tas vekk og arealet må være farbart for mennesker. I dette legger kommunedirektøren at 
det må ryddes opp i røtter og stubber slik at disse ikke kan utgjøre fare for barn i lek. Bratt 
er kjent med dette. 



   
 
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Kommunedirektøren finner ikke at lekearealet blir mindre egnet for lek selv om det tillates 
fradeling av 61 m2 som i dag er planert og opparbeidet med hellegang til sokkel. Det 
vurderes derfor at bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
Kommunedirektøren har også tidligere i saken vurdert og begrunnet hvorfor det ikke er 
aktuelt å kreve makebytte. De rikspolitiske retningslinjene krever at det skal skaffes 
fullverdig erstatning. I dette tilfellet er ikke dette mulig, og kommunedirektøren anser at en 
marginal innskrenking av et lekeareal med 7% ikke er å bryte de rikspolitiske 
retningslinjene. Kommunedirektøren finner at en dispensasjon bør kunne innvilges på vilkår 
om at tidligere opparbeidet areal som ikke kjøpes må tilbakeføres til en så naturlig flora 
som mulig. Eksempelvis vil dette være at plen og Tuja-hekk fjernes. Kvister og stammer av 
Tuja-hekken må fjernes og stubber og røtter må ikke utgjøre en fare for lekearealet.   
 
Lovens formålsbestemmelse ansees heller ikke tilsidesatt. Barn og unges oppvekstvilkår 
endres ikke vesentlig ved en slik avståelse av 7% lekeareal. 
 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Bratt opparbeidet tomten når han bygde boligen. Kommunen har i 20 år kunnet grepet inn 
og bedt om at arealene tilbakeføres. Naboer i området kunne også tatt til orde for at 61 m2 
av lekearealet var opparbeidet slik at det ikke innbød til felles bruk. Planen har utviklet seg 
over tid og de plangrep som var tenkt i 1994 har kanskje ikke realisert seg. Området som er 
avsatt til lek er i dag egnet til frilek og det er ikke mindre egnet selv om Bratt har brukt 7% 
av arealet til eget boligformål. Ved å tillate fradeling til boligformål vil sokkelleiligheten til 
Bratt ha god adkomst og Øyer kommune vil indirekte tjene på dette. Videre stilles vilkår om 
tilbakeføring av de øvrige arealene som tidligere er brukt til privat eiendom. 
Om det er noen som ønsker å utvikle lekeområdet med lekeapparater og lignende vil ikke 
fradelingen legge noen hindringer i vegen for dette. Kommunedirektøren finner at 
fordelene er klart større enn ulempene ved å innvilge en dispensasjon.  



 
Hensynet til presedens og likebehandling tilsier at det er en ulempe og risiko å gi 
dispensasjoner generelt. Det har vært henvendelser om lignende saker, senest høsten 
2019, hvor det ble gitt beskjed om at det måtte søkes dispensasjon for å kjøpe friareal på 
Tingberg som tillegg til boligeiendom. Administrasjonen uttrykte at de ville være negative til 
en slik dispensasjon. Området var kun naturområde og ikke opparbeidet eller preget av 
nabotomten. Denne saken ble ikke ført videre av uvisse grunner.  
 
Angående medvirkning 
I plan- og bygningslovens § 19-2 står det: «Naboer og berørte partsinteresser i saken skal 
varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. 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.»  
 
I denne konkrete saken anses Fylkesmannens interesser å være berørt. Videre er det ansett 
at borettslaget i vest indirekte er berørt. Pr telefon er det søkt veiledning fra Fylkesmannen 
om behovet for prosess for denne saken gitt at arealet er minimalt. Det er avklart at deres 
medvirkning vil være ivaretatt dersom Fylkesmannen og berørte naboer tilskrives med 
vedtaket og gis informasjon om klagerett. Dersom vedtaket påklages, må søknaden 
behandles med ordinær dispensasjonsbehandling med høring.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan 302A Granrud. Det tillates at 61 m2 lekeareal omreguleres til boligformål og 
kan inngå som tilleggsareal til eiendom gbnr 8/93.  
 
Hensynet til arealformålet «lek» blir ikke vesentlig satt til side. Lekearealet mister ikke sin 
verdi ved en mindre arealavståelse. Makeskifte vil ikke tilføre lekearealet merverdi.  
 
Fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. En boenhet får god nok 
adkomst og styrker boliggrunnlaget i Øyer. Videre vil det bli ryddet opp i eiendomsforhold 
og ryddet vekk en opparbeidet privatisering av et lekeareal. 
 
Vilkår for tillatelsen er at det øvrige arealet som tidligere er benyttet av gbnr 8/93, men 
som inngår i 8/18, tilbakeføres til «naturtomt» og at det fremstår som ryddet etter den 
beplantning som er gjort tidligere. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør


