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Ett-trinns søknad gbnr. 26/132 – Leilighetsbygg – Kongsvegen 24A 
Tillatelse til tiltak på gbnr. 26/132, vedtaksnr. DS-PMU 35/21. 
 
Sammendrag: 
Granrud Prosjektutvikling AS (heretter benevnt GPU) søker om dispensasjon fra LNF-
området i forbindelse med en utfylling som går utover reguleringsplan for Granrudtunet. 
Utfyllingen går inn på eiendom 33/1 som er regulert til LNF, hvor det behøves noe areal for 
å oppnå tilstrekkelig god byggegrunn for å oppføre felles garasjeanlegg på Granrudtunet. 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjonen innvilges. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
25.01.21 ble det gitt tillatelse til tiltak på gbnr. 26/132, vedtaksnr. DS-PMU 35/21. Det ble 
ved en saksbehandlingsfeil gitt tillatelse til å bygge fellesgarasje. I søknaden fremkommer 
det ingen støttemur, men det foreligger en søknad om dispensasjon for fylling utenfor 
byggeområdet, for å få sikker byggegrunn. Denne søknaden om dispensasjon var ikke 
behandlet, og det skulle da ikke vært gitt byggetillatelse for fellesgarasje. Tillatelsen til 
oppføring av garasjen er derfor omgjort etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c, 
inntil utfallet av behandlingen av dispensasjonen foreligger. Utfallet av 
dispensasjonsbehandlingen vil avgjøre om det kan bygges garasje som omsøkt. Det er 
dispensasjonssøknaden av 14.01.21 som behandles i det følgende.  
 
Søknaden 
GPU søker om dispensasjon fra LNF-område i gjeldende arealplan. GPU er 
infrastrukturselskapet som utvikler eiendommen gbnr. 26/132, Granrudtunet og området 
det søkes om skal benyttes til å sikre tilstrekkelig byggegrunn for planlagt garasjebygg. 
Garasjebygget er plassert 0,5m fra grensen mot gbnr. 33/1 i nordvest, men grunnet 
høydeforskjeller, må det etableres fylling ut på tilgrensende eiendom for å oppnå en 
tilstrekkelig god byggegrunn. Antatt arealbehov er 100m2 og fylling og skjæring vil tilpasses 
eksisterende skjæring slik at det blir mest mulig naturlig.  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det opplyses videre i søknaden at det er inngått en intensjonsavtale mellom Erling Jevne 
(33/1) og GPU (26/132) for å realisere utfyllingen. Utfylt areal på gbnr. 33/1 vil måles opp 
og søkt overført til 26/132 ved en grensejustering.  
 
Plangrunnlag 

 
Bygningsmassen ligger i sin helhet innenfor reguleringsplan for Granrudtunet, vedtatt 
26.03.2015 (se utsnitt t.v.) Området som omsøkes dispensasjon, ligger utenfor denne 
reguleringsplanen, og innbefattes av kommunedelplanen, vedtatt 2007 (se utsnitt t.h.) 
Området er i denne planen regulert til LNF-formål, noe som i utgangspunktet er underlagt 
et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Den 

Kartutsnitt som viser areal som må oppfylles. Situasjonsplanen i sin helhet ligger vedlagt.

Reguleringsplan for Granrudtunet. Utsnitt av KDP, hvorav rød sirkel markerer omtrentlig 
plassering av omsøkt fylling.



eneste byggeaktiviteten som tillates, er den som har direkte tilknytning til 
landbruket/stedbunden næring. Det omsøkte tiltaket innebærer fylling for å støtte opp 
under garasjebygg som en del av boligfeltet på Granrudtunet. Det må derfor søkes om 
dispensasjon fra følgende bestemmelse i kommunedelplanen; «2.1.1 I LNF-områdene 
tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring […]» 
 
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 i brev datert 22.10.20. Det fremgår videre av 
søknaden at det er inngått en intensjonsavtale mellom eier av direkte berørte eiendom 
(22/1) Erling Jevne, og GPU for å realisere utfyllingen.  
 
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. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre 
regionale/statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
Beslutningen er tatt med grunnlag i at tiltaket er av begrenset omfang.  
 
Iht. reguleringsplan for «E6 Granrudmoen – Tingberg» vedtatt 2007, er det satt 
byggegrense 100 meter fra senterlinje for E6, hvorav det iht. bestemmelsene ikke er tillatt å 
føre opp nye bygninger mellom vegen og byggegrensa. Tiltakets plassering er ca. 75m fra 
E6, men omsøkt tiltak gjelder en utfylling og ikke oppføring av bebyggelse. Likevel har 
kommunedirektøren funnet det rettmessig å avklare med Nye Veger om tiltaket vil ha en 
innvirkning på ny reguleringsplan for E6 som er i prosess p.t. Det er bekreftet fra selskapet 
at de ikke motsetter seg en evt. dispensasjon. 
 
 
Vurdering: 



Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Byggegrense til E6 er satt til 100m fra midtlinjen og innbefatter arealet som omsøkes. Det 
er satt i gang prosess for ny reguleringsplan for E6, og i denne sammenheng er det avklart 
med utbygger (Nye veger) at tiltaket ikke påvirker denne prosessen.   
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil ikke berøre landbruksdrift eller dyrkbar jord. Kommunedirektøren vurderer tiltaket 
til å være av svært begrenset omfang, og 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:  
Området innbefattes av gul støysone, men dette er irrelevant mht. tiltakets art.  
 
Vurdering 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. Bestemmelsen om at 
det i LNF-områdene bare tillates bygging i tilknytning til stedbunden næring, er for å ivareta 
hensynet til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Tiltaket omfatter en utfylling som 
strekker seg utover reguleringsplanens grenser og inn i LNF-området i KDP. Det er ikke 
landbruksdrift i umiddelbar nærhet og mtp. plasseringen nær E6, er området heller ikke 
mye benyttet til friluftsliv. Kommunedirektøren bemerker videre at tiltaket innebærer en 
fylling/skjæring som følge av garasjeanlegg, men at bygningsmassen i sin helhet befinner 



seg innenfor detaljregulert område. Kommunedirektøren kan ikke se at tiltaket vil 
tilsidesette hensynet bak bestemmelsen.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper: 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Grunnen bak dispensasjonssøknaden, er å oppnå tilstrekkelig god byggegrunn til 
å oppføre garasjeanlegg iht. situasjonsplan. Kommunedirektøren anser garasjeanlegget til å 
være hensiktsmessig plassert og i tråd med reguleringsplan hvor arealet er regulert til 
parkering. Det fremgår av søknaden at dette er en del av siste byggetrinn på Granrudtunet, 
hvor det nå behøves ytterligere areal til utfylling for å realisere boligprosjektet i sin helhet.  
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Kommunedirektøren anser det som en fordel at 
prosjektet utføres i tråd med reguleringsplan og avsatt parkeringsareal. 
Kommunedirektøren bemerker videre at bygningsmassen i sin helhet er innenfor 
reguleringsplan, og at det som berører LNF-området kun innebærer en utfylling for å oppnå 
tilstrekkelig god byggegrunn. Dette tillegges noe vekt.  
 
Høydeforskjellene krever en utfylling som går utover reguleringsplanens områder. Antatt 
arealbehov er anslått til å være 100m2, og det fremgår av søknaden at utfylling og ny 
skjæring skal tilpasses eksisterende skjæring slik at det blir mest mulig naturlig. Området 
som berøres er regulert til LNF, men det er ikke avdekket noen spesielle landbruks- eller 
friluftsinteresser som må ivaretas. Kommunedirektøren bemerker at utfyllingen vil være i 
vest mot E6, og dermed ikke et utpreget landskapsinngrep som er sjenerende for boligfeltet 
eller øvrig bebyggelse i området. Kommunedirektøren kan ikke se at det er noen reelle 
ulemper tilknyttet tiltaket.  
 
Kommunedirektøren opplever ikke at fordelene ved å innvilge dispensasjon er 
tungtveiende, men har ikke funnet noen ulemper av betydning. Utfyllingen ansees å være 
et areal- og ressursdisponeringsbehov som muliggjør en best mulig utnyttelse av boligfeltet 
og avsatt areal. Kommunedirektøren anser derfor fordelene som klart større enn fordelene 
etter en samlet vurdering. 
 
«Kan»-skjønnet: 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen. Kommunedirektøren vil også påpeke at det iht. søknad er inngått en avtale 
med eier av berørt eiendom (33/1,) og at vedkommende ikke har noe å utsette på tiltaket.  
 
Kommunedirektøren ser ingen grunn til å ikke innvilge dispensasjon, men det er likevel et 
politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag må 
være saklig begrunnet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak: 



• Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til utfylling 
på LNF-området for å oppnå tilstrekkelig byggegrunn for felles garasjeanlegg, med 
maksimal fyllingsfot slik som avmerket i situasjonsplan (sist revidert 01.10.20.) Det settes 
følgende vilkår: 

- Utfylt areal på gbnr. 33/1 må måles opp og søkes overført til 26/132 ved en 
grensejustering. 

- Utfylling og ny skjæring skal tilpasses eksisterende skjæring slik at det blir mest 
mulig naturlig. 

 
• Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. 
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.) 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør


