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Sammendrag: 

Kjersti Ingeborg Bildøy Slettevoll og Niklas Bildøy Slettevold søker dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene punkt 1.3 byggegrense i reguleringsplanen E6 Tingberg-Tretten.  

Det søkes om dispensasjon fra byggegrense på ca. 2 meter, Rådmannen finner det riktig å 
kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig vurdering.  

Saksutredning: 

Det er den 30.04.2019 mottatt en dispensasjonssøknad fra Kjersti Ingeborg Bildøy Slettevoll 
og Niklas Bildøy Slettevold. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for E6 
Tingberg – Tretten (planid 507) punkt 1.3 som omhandler byggegrense. Omsøkte tegninger 
legger opp til et tilbygg som ligger ca. 5 meter fra senterlinje vei, dette er ca. 2 meter 
nærmere enn hva som er tillatt.  

«Vi ønsker å søke om dispensasjon, for å bygge nærmere vei enn regelverket tillater. Dette 
gjelder bolig i Bokfinkvegen 11» 

Naboer:  
De berørte naboer er varslet om søknaden ihht. plan- og bygningsloven, heretter forkortet 
pbl., § 21-3. Det har ikke kommet merknader til varslingen. Det er ikke varslet om at det 
søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Det settes i vilkårene at det må 
nabovarsels på nytt, og sende inn dokumentasjon på dette og at det ikke er noen 
merknader. 



Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en 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 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 større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Vurdering: 

I bestemmelsens punkt 1.3 er det tatt inn bestemmelser om byggegrenser mot vei.  

1.3  Byggegrenser 

Grense for bebyggelse settes til 100 meter fra senterlinje for E6, 50 meter fra 
senterlinje for riksveg og 15 meter fra senterlinje for fylkesveger og 
kommunale veger. I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense 
angitt noe nærmere vegene. Byggegrensene er vist på plankartene. Det er 
ikke tillatt å føre opp nye bygninger mellom vegen og byggegrensa. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

I dette konkrete tilfellet er ikke statlige eller regionale rammer og mål vurdert, da det ikke 
kan sies at deres fagområder berøres. 

I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense angitt noe nærmere vegene der 
byggegrensene er vist på plankartet, på den gamle reguleringsplanen over Tingberg (planid 
323) med plankart er byggegrensen satt til 7 meter.  



 
Plankart 323 Tingberg 

 
Eiendommen er markert i turkis 

Videre har VVA uttalt at de ikke har noen innsigelser mot at det bygges ihht. innsendte 
tegninger. Det bes om en presisjon på at kommunen ikke står økonomisk ansvarlige for 
ødeleggelser på eiendommen ved normalt vedlikehold og snørydding. Eiendommen ligger 
innerst i en blindvei. Tiltaket er ellers i overstemmes med bestemmelsene. Rådmannen 
legger til grunn at fordele ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene ved å nekte. 
Slik rådmannen ser det blir verken innholdet i planen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og det anbefales at det gis 
dispensasjon i denne konkrete saken. 



Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overstemmes med reguleringsplanen og 
øvrig lovverk som vurderes i byggesak. 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 Ut fra en samlet vurdering har planutvalget i Øyer kommune kommet fram til at 

fordelene ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges 
dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke. 

 
Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 1.3 i reguleringsplan for E6 
Tingberg-Tretten, slik at omsøkt, jf. tegninger datert 09.04.2019.  angående 
byggegrense legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen 
Gnr/Bnr. 35/81 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
- Det skal nabovarsels på nytt der det fremkommer at det søkes dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene. Dokumentasjon på dette der det fremkommer evt. 
nabomerknader skal sendes kommunen før tillatelse til tiltak kan gis.  

- Øvrige forhold i søknaden behandler i byggesaken 
 

 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Rådmann


