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- Søknad om rammetillatelse (inkl. dispensasjonssøknad,) datert 13.08.21
- Tegninger, datert 08.07.21
- Kart, datert 08.07.21
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Samlet saksfremstilling PMU-sak 83/20, 18.08.20.
- Reguleringsplan for «Tingberg industriområde,» vedtatt 27.05.10.
Sammendrag:
Anlegg Øst Entreprenør AS søker om dispensasjon fra industriformål i forbindelse med
anleggelse av boligrigg. Kommunedirektøren finner ikke de to kumulative
dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen avslås.
Saksutredning:
Bakgrunn
Anlegg Øst Entreprenør AS søker om dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan for
«Tingberg industriområde,» vedtatt 27.05.10. Dette er i forbindelse med søknad om
rammetillatelse for oppføring av boligbrakker på gbnr. 74/18 (Industrivegen 50.)
Eiendommen fungerer i dag som hovedlager for Anlegg Øst Entreprenør AS.
Selskapet har tidligere fått innvilget søknad om å
etablere boligrigg i Kongsveien 171, men denne
eiendommen er solgt, og det søkes derfor om ny
plassering på Industrivegen 50. Boligriggen har som
hensikt å innlosjere arbeidsfolk med hjemsted utenfor
regionen, og er en følge av økt arbeidsmengde og
utbygging av E6 nordover fra Moelv.

Kart (situasjonsplan) over omsøkt brakkerigg
Tegning - fasade på brakker

Plangrunnlaget
Reguleringsplan for «Tingberg industriområde» utgjør
plangrunnlaget for eiendommen. Eiendommen er i
denne planen regulert til «vegetasjonsskjerm,»
«industri» og «kombinert bebyggelse og
anleggsformål massetak/industri,» i tillegg til
«hensynssone høyspenningsanlegg.» Omsøkt tiltak
ligger i nordlig hjørne av eiendommen, og
hensynssone høyspenningsanlegg og
vegetasjonsskjerm berøres ikke, og vurderes ikke
nærmere i denne sammenheng.
Eiendommen er markert i rødt med gjeldende
reguleringsplan som kartgrunnlag.

Iht. reguleringsbestemmelsene skal område regulert til kombinert formål, endre formål
fortløpende fra masseuttak til industriformål i det massene er tatt ut. Det fremgår av
søknaden at masseuttak er ferdigstilt, og bestemmelser for «industri» gjøres dermed
gjeldende.
Tiltaket berører både industri-felt omfattet av bestemmelse 2.2, samt industri-felt omfattet
av bestemmelse 2.5:
-

2.2 «I området satt av til industri tillates det bygninger til industriformål med
tilhørende kontorfunksjoner og anlegg.»

-

2.5 «… industriområde for generell industriproduksjon, verkstedvirksomhet,
servicevirksomhet, lagervirksomhet og miljøstasjon.»

Til tross for en noe ulik ordlyd, vurderes essensen som industri-område å være den samme.
Ingen av feltene åpner for beboelse, og dispensasjonen for å oppføre midlertidig boligrigg
omhandler fravik fra industriformålet.
Lovgrunnlaget
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet
av begrensningene som framgår 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 kommunedirektøren legge særlig vekt
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).
Naboer og berørte interesser
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse
med dette. Iht. pbl. §19-1 skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir
direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og
forbudet i § 1-8.
I denne saken anbefaler kommunedirektøren at dispensasjonen avslås fordi de to
dispensasjonsvilkårene ikke anses som oppfylt. Iht. «Rundskriv om dispensasjon» av
statsforvalteren i Innlandet (sist rev. sept. 2021) skal det i slike tilfeller innstilles på negativt
vedtak uten ekstern høring. Er politisk utvalg uenig og vil gi dispensasjon, skal utvalget
returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring.
Vurdering
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er kjørt
analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av betydning
utover det som beskrives her.
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:
Eiendommen er opparbeidet med belegningsstein på hele området, og det er ikke behov
for terrengarbeider for å sette opp brakkerigg. Iht. søknad vil eksisterende avkjøring fra
Industrivegen benyttes. Anlegget tilknyttes kommunal VA via eksisterende ledningsnett på
eiendommen.
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:
Tiltak vil ikke berøre landbruksdrift eller dyrkbar jord. Kommunedirektøren kan ikke se at
det medfører ulemper for landbruket.
Miljø og naturmangfold:
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget
vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det
anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for
naturmangfold.
Kultur:
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.
Samfunnssikkerhet og vassdrag:

Vestlig del berøres av gul støysone fra veg, men tiltaket er plassert med god avstand til
denne og påvirker ikke vurderingen.
Vurdering av dispensasjon etter pbl. § 19-2
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å
innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å
innvilge dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene
er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. §
19-2.
Hensyn bak bestemmelsen
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Regulering av et område
til industri kan være et grep for å unngå boligbebyggelse og uheldig funksjonsblanding. Som
hovedregel må man anta at et industriområde ikke er tilrettelagt for boligbebyggelse, blant
annet med vekt på miljøhensyn. Det kan også tenkes at virksomhet i tråd med
industriformålet begrenses som følge av boligriggen, og kommunedirektøren påpeker at
det er to forskjellige formål som vanskelig lar seg forene.
Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» må sees i sammenheng med pbl. § 19-2 tredje ledd hvor det
fremgår at man skal legge vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet
og tilgjengelighet. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at dispensasjon åpner for
løsninger som er til nevneverdig skade for slike hensyn. Det kan f.eks. foreligge økt
forurensning og liten tilgang til utendørs oppholdsareal på industriområdet. Likevel
begrunnes søknaden med at det er et midlertidig tiltak som vil opphøre ila. 2026. Tiltakets
midlertidighet vektlegges, og det må legges til grunn at generelle miljømessige krav ikke bør
være like strenge som permanent beboelse. Kommunedirektøren vurderer også at
boligbrakker i en rekke tilfeller utgjør en nødvendighet for pendlende arbeidere og
muliggjør industriell virksomhet.
Kommunedirektøren vurderer at hensyn bak industriformålet ikke vesentlig tilsidesettes
ved dispensasjon.
Fordeler må være klart større enn ulemper
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Boligriggen begrunnes i økt arbeidsmengde og behov for innlosjering av
arbeidsfolk. Fra et næringsmessig perspektiv kan tiltaket således hevdes å være positivt.
Søknaden tolkes dithen at boligriggen først og fremst er tiltenkt arbeidstakere til bygging av
E6, da dette er det eneste prosjektet som spesifiseres. Det er også dette prosjektet som
sluttdato er satt ut ifra. Brukerne av boligriggen vil dermed ikke ha sin arbeidsplass på/i
nærheten av industriområdet, og tiltaket kan ikke knyttes direkte til industrivirksomhet på
eiendommen. Enkel tilgang til arbeidssted og kort reisevei kan dermed ikke benyttes som
argument for tiltaket.

Videre ligger eiendommen som en del av et større industriområde på vestsiden av Lågen,
relativt langt fra etablerte boligfelt. Det er også langt til sentrum (ca. 3,5km) og dårlig med
kollektivtilbud i området. Kommunedirektøren vurderer boligriggens plassering som
uheldig, både av hensyn til industrivirksomhet og fremtidige beboere. Beboerne må godta
reduserte boforhold, bl.a. ift. støy, uteareal og perifer beliggenhet. Beboerne vil også i stor
grad være bilavhengig, både til/fra arbeidsplass, butikker og Øyer sentrum. Potensialet for
industrivirksomhet vil videre begrenses og måtte ta hensyn som ikke er optimale. Generelt
er det en uheldig funksjonsblanding som tillegges vekt i vurderingen.
I søknaden vises det til tidligere innvilget dispensasjon på Kongsvegen 171 om tilsvarende
tiltak (ref. PMU-sak 83/20, 18.08.20.) Kommunedirektøren mener likevel presedensargument ikke kan gjøres gjeldende i denne sammenheng, da forutsetningene for de
omsøkte eiendommene er svært ulik.
Dispensasjonen som ble innvilget på Kongsvegen
171, er begrunnet med at områdene rundt er
hovedsakelig boliger, samt kollektivtilbud og
nærhet til sentrum. Den nye eiendommen som
omsøkes (Industrivegen 50,) ligger i et område
som i langt større grad er preget av
industrivirksomhet. Intensjonen om at dette skal
være et industriområde fremkommer også
tydelig av kommuneplanens arealformål (se
kartutsnitt t.v.)
Kartutsnittet viser eiendommens plassering i den
større kontekst med kommuneplanens arealformål.

Det må også nevnes at det er en knapphet på næringsreserve i kommunen, noe som er
tema i det pågående arbeidet med kommunedelplan for øyer sør. Det er viktig at de
områdene som faktisk er regulert til industriformål også blir benyttet til industri. Ved en
dispensasjon, vil eventuell industrivirksomhet måtte ta hensyn som ikke er optimale. Dette
kan også sees i forhold til jordvernet, som tilsier at det er viktig å utnytte industriområder
på en god måte slik at man unngår at nye jordbruksarealer går tapt.
Av fordeler må det trekkes frem at tiltaket sørger for at en lokal bedrift får mulighet til å
huse den arbeidskraft som til enhver tid er nødvendig. Fra et næringsmessig perspektiv kan
tiltaket således hevdes å være positivt. Kommunedirektøren mener likevel det finnes
områder i kommunen som er mer egnet for slik bebyggelse enn hva den omsøkte tomt er,
og mener at dette argumentet ikke kan tillegges særlig vekt.
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene er klart større enn ulempene.
De to kumulative vilkårene i pbl § 19-2 er dermed ikke oppfylt, og kommunen har ikke
hjemmel til å innvilge dispensasjon. Dersom dispensasjon skal kunne gis, må det fremføres
fordeler som kan ansees som klart større enn ulempene. Dersom plan- og miljøutvalget
vurderer søknaden annerledes, må dette begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.
Dersom dispensasjon ønskes innvilget på tross av kommunedirektørens anbefaling, må
utvalget returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra
industriformål for å anlegge boligrigg på gbnr. 74/18.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør
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