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DISPENSASJON FRA HAFJELL PANORAMA / HENSYNSSONE FLOM - GBNR 11/119 - 
FRITIDSBOLIG  
 
 
Vedlegg: 

- Flomvurdering av Asplan viak, den 12.10.2020 
- Flomvurdering av Norconsult AS v/Steinar Myrabø, den 06.04.2021 
- Tegninger av tiltaket 
- Situasjonskart 
- Tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 06.10.2015  

o Se pkt. 3.2.3 
- Dispensasjonssøknad med flomutredning m/vedlegg 
- Historikk med bilder 
- Høringsuttalelser fra NVE 
- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Hafjell Søndre (Panorama) Plan-ID 103a 
- Plankartet for Hafjell Søndre (Panorama) Plan-ID 103a  

 

Sammendrag: 

Øyer kommune mottok den 08.05.2020 søknad om dispensasjon fra Ansvarlig søker og 
tiltakshaver Jan Gunnar Auning. Det søkes om dispensasjon fra plan-ID 103a Hafjell Søndre 
(panorama) punkt 7.1 som omhandler hensynssone flomvern. Auning har sendt sammen 
med søknaden en historikk om hvordan den aktuelle eiendommen er fylt opp og hvordan 
bekken er sikret. Arkitekt Cranner DA har skrevet søknad om dispensasjon og redegjort for 
hvorfor de mener eiendommen er sikret på en slik måte at tillatelse til tiltak kan gis. 

I etterkant har eiendommen blitt utredet av Asplan Viak, som har konkludert med at 
eiendommen er sikker byggegrunn, denne rapporten hadde NVE innsigelse til og Auning 
fikk Norconsult AS til å lage en ny utredning. Denne rapporten konkluderer også med at 
eiendommen er sikker byggegrunn. 

Kommunedirektørens (KD) innstilling til vedtak er å innvilge dispensasjon fra punkt 7.1. 

 

Saksutredning: 

Den 08.05.2020 mottok Øyre kommune søknad om dispensasjon fra ansvarlig søker og 
tiltakshaver Jan Gunnar Auning. Det søken om dispensasjon fra plan-Id 103a Hafjell Søndre 
(Panorama) pkt. 7.1 som omhandler hensynssone flomvern.  

Søknaden datert 08.05.2020 er utredet fra tiltakshaver selv sammen med arkitekt Cranner 
DA. Før dispensasjonen skulle opp til politisk behandling i plan- og miljøutvalget ble saken 



sendt på høring til Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), Fylkesmannen i Innlandet og 
Innlandet fylkeskommune. Det kom inn høringsuttalelser fra NVE og Fylkesmannen i 
Innlandet. Der begge stadfestet at det var behov for en fagkyndig utredning av 
eiendommen og at det ikke bør gis dispensasjon. 

Reguleringsplanen for Hafjell Søndre (panorama) ble revidert i 2019. I den forbindelse ble 
det også regulert inn hensynssone langs Stubberudbekken i henhold til aktsomhetskartet til 
NVE, dette kommer også frem i bestemmelsens pkt. 7.1.  
Siden tiltaket er berørt av denne hensynssonen, «… Det tillates ikke oppført bygg eller 
permanente installasjoner innenfor sikringssonen …», må det dispenseres fra denne 
bestemmelsen. Bygningsmyndighetene kan ikke gi tillatelse til tiltak før en eventuell 
dispensasjon er innvilget. 

Etter at dette ble kjent for tiltakshaver ble saken lagt i bero inntil en fagkyndig utredning var 
gjort og rapport sendt til kommunen.  

Auning fikk Asplan viak til å utrede eiendommen. Oppsummering i rapporten til Asplan Viak 

«Resultatet av vannlinjeberegningen og flomkartleggingen viser at den planlagte 
nye hytta på tomten ikke vil bli berørt av flomsone ved 200-årsflom inkludert 40% 
klimapåslag.  

Det er knyttet usikkerhet til flomsonekartleggingen, både til benyttede flom- og 
ruhetsverdier og terrengdata. Terrengmodell benyttet i den hydrauliske analysen er 
basert på laserdata, og kan derfor mangle terrengdetaljer. Selv med en konservativ 
sikkerhetsmargin på 50 cm, ligger planområde vel over flomsikkert nivå.» 

Kommunen sitter ikke med tilstrekkelig kompetanse til å vurdere detaljene i innsendt 
rapport. Det er derfor innhentet høringsuttalelser fra NVE og Fylkesmannen i Innlandet på 
nytt, da disse hadde merknader ved sist innsendt dokumentasjon i saken. 

NVE kom med en innsigelse som etter hvert gjorde så Auning fikk Norcuonsult AS til å 
utrede eiendommen på nytt. Det er denne rapporten som ligger til grunn for 
dispensasjonssøknaden. NVE har kommet med følgende kommentar til rapporten: 

«Det er utarbeidet er fareutredning som friskmelder tomten med tanke på flom. Det 
er konsulenten som står til ansvar for at utredningen er tilfredsstillende til å svare ut 
de konkrete sikkerhetskravene som gjelder for tiltaket. NVE har ikke ansvar for 
kontroll og kvalitetssikring av rapporter ved byggesaksbehandlingen, men vi kan 
bistå kommunen med faglige råd. Vi har ut fra opplysninger framlagt, ikke vesentlige 
innvendinger til at det gis dispensasjon til byggetiltaket, forutsatt at man ikke 
kommer i berøring med terrenginngrep i det arealet som faktisk er omfattet av 
flomfare. Dette vil kunne gi tredje part økt fare, og verken plan- og bygningsloven (§ 
28-1) eller vannressursloven (§ 5, 7 og 8) gir adgang til dette.» 

Statsforvalteren i Innlandet er ikke hørt på nytt, da vi ser at deres fagfelt ikke blir videre 
berørt i saken. 



 
fig. 1 – tegninger av tiltaket 

 
fig. 2 – situasjonskart                  fig. 3 plankartet for for den aktuelle eiendommen 

 

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 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 ansees berørt. I 
dette konkrete tilfelle er både NVE og Fylkesmannen i Innlandet. 

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 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

 

Naboer: 

Alle naboer er varslet og det har ikke kommet inn merknader. 

 

Plangrunnlaget: 

«7 Hensynssoner  

«7.1 Det er regulert inn en hensynssone (sikringssone flomvern) med 20 meters bredde 
langs bekken som renner gjennom området. Det tillates ikke oppført bygg eller 
permanente installasjoner innenfor sikringssonen, med unntak av bru/kulvert som er 
nødvendig for vegkryssing. Bru/ kulvert skal dimensjoneres for 200-års flom. Det 
tillates ikke tiltak i vannstrengen som kan hindre fritt bekkeløp.» 

 

Vurdering: 

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. 

Hensynet bak bestemmelsen er å ivareta pbl. § 28-1 som omhandler sikker byggegrunn. 
Hensynssonen i plankartet er lagt inn som en direkte konsekvens av aktsomhetskartet til 
NVE som påviser at det kan være potensiell fare for flom på den aktuelle eiendommen. I 
innsendt rapport er eiendommen friskmeldt for F2 tiltak. 

Sammendrag fra rapporten: 

«På bakgrunn av analysene utført ovenfor anses Bjørgefallet 68 til å være sikker i 
forhold til dimensjonerende flom (Q200+klf), som tilfredsstiller kravene i forhold til 
gjeldende teknisk regelverk (TEK 17).» 

  



Viser videre til tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 
06.10.2015 pkt. 3.2.3: 

«Det er mogleg for kommunen å gje dispensasjon frå pbl. § 28-1 og TEK10 § 7-3, jf.  
§ 19-2. Departementet vil ikkje tilrå dispensasjon» 

Dette viser av kommunen kan dispensere fra pbl. § 28-1. Der faren er utredet og 
eiendommen friskmeldt vil ikke hensynet bak loven det dispenseres fra bli tilsidesatt.  

 

Kommunedirektøren mener at hensynet bak bestemmelsen vil ikke bli tilsidesatt. 

 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse. Det er lagt restriksjoner på eiendommen da 
det er en hensynssone rundt bekken nord for eiendommen. I henhold til rapporten fra 
Norconsult AS er eiendommen friskmeldt til F2 tiltak. F2 tiltak omfatter de fleste byggverk 
med beregnet for personopphold, deriblant fritidsbolig. Eiendommen er regulert til 
fritidsbolig, og det ansees dermed ikke som noen ulempe med å bebygge eiendommen, så 
lenge bebyggelsen er innenfor rammene av reguleringsplanen. 

Når eiendommen nå er friskmeldt vil det ikke finnes ulemper for å bebygge denne 
eiendommen. 

Det å få bebygge tomta er en fordel for eier er en personlig økonomisk fordel, som i denne 
sammenhengen ikke kan tillegges vekt. Men i arealplansammenheng er det en fordel av 
avsatte tomter kan bebygges. Dette sikrer planmessig utbygging, og at det ikke er behov for 
å avsette flere tomter enn nødvendig. 

 

Kommunedirektøren mener at fordelene er klart større enn ulempene 

 

«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. I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det 
er en fare for presedens, mener kommunedirektøren at det bør innvilges dispensasjon.  

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. Det er likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker 
å gi avslag. Et eventuelt avslag må være saklig begrunnet. 

 

 
  



Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Alternativ 1: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge søknad 
om dispensasjon fra Plan-Id 103a Hafjell Søndre (panorama) punkt 7.1 som omhandler 
hensynssoner. 

Vedtaket begrunnes med at: 

- Eiendommen er tilstrekkelig utredet. Eiendommen er i henhold til innsendt rapport 
friskmeldt for F2 tiltak som omfatter bl.a. fritidsbolig. Det er for eiendommen ikke 
noen fare innenfor hensynssonen for flom. 

- Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen, i 
henhold til rapporten fra Norconsult AS, anser Bjørgefallet 68, gbnr 11/119, til å 
være sikker i forhold til dimensjonerende flom (Q200+klf), som tilfredsstiller kravene 
i forhold til gjeldende teknisk regelverk. 

- Fordele med å bebygge en ubebygd eiendom regulert til fritidsbolig er klart større 
enn ulempene. 

Dersom plan- og miljøutvalget har noe å tilføye i begrunnelsen, må dette gjøres. 

 

Alternativ 2: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi avslag på 
søknad om dispensasjon fra Plan-Id 103a Hafjell Søndre (panorama) punkt 7.1 som 
omhandler hensynssoner. 

Vedtaket begrunnes med at:  
(Plan- og miljøutvalget må her begrunne avslaget) 

-  

 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Marius Lykre 
Konstituert kommunedirektør Avdelingsingeniør


