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DISPENSASJON FRA HUNDBERGSLIA/SEKUNDÆRBYGNING, 94/30/FRITIDSBOLIG-UTHUS-
ANNEKS  
 
 
Vedlegg: 

- Dispensasjonssøknad 
- Tegninger 
- Ett-trinns søknad 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Hundbergslia 
- Reguleringsplan for Hundbergslia til offentlig ettersyn 

 
Sammendrag: 

Øyvor og Jan Erik Bjerkestuen søker om dispensasjon for å slå sammen funksjonene på 
sekundærbygninger, fordelt på 15 m2 uthus og 15 m2 anneks.  

Søknaden kommer på bakgrunn av et forhåndsvarsel som ble sendt ut da det ble gjort kjent med at 
tiltaket allerede er satt opp. 

På bakgrunn av bestemmelse tatt inn i ny plan for Hundbergslia, som har vært ut på offentlig 
ettersyn, der sekundærbygningers funksjon kan slås sammen er kommunedirektørens forslag å 
vedta dispensasjon. 

 

Saksutredning: 

Øyvor og Jan Erik Bjerkestuen søker om dispensasjon for å slå sammen funksjonene på 
sekundærbygninger, fordelt på 15 m2 uthus og 15 m2 anneks.  

Den 27.08.2019 mottok Øyer kommune melding om bygning som er unntatt søknadsplikt. I denne 
meldingen kom det frem at det er snakk om et anneks/uthus. Anneks er rom for beboelse og er 
søknadspliktig jf. pbl. § 20-1. I den forbindelse ble det den 02.10.2019 sendt ut et forhåndsvarsel der 
forholdene ble opplyst. Det ble også informert om muligheter for å rette opp forholdet. Der i blant 
gjennom en søknad om dispensasjon. Den 09.10.2019 kom en søknad om tillatelse til tiltak med 
tilhørende dispensasjonssøknad. Denne var etter pbl. § 19-1 ikke tilstrekkelig grunngitt. Ny og 
grunngitt søknad er mottatt den 29.12.2019. 

 



 
Figur 1 – Snitt tegninger av uthus/anneks  

    
Figur 2 – Planløsning     Figur 3 – Situasjonsplan 

 

Tiltakshaver beskriver at de har et behov for et uthus, som har funksjoner som vedskjul og utedo, 
samt de har behov for et ekstra soverom. Dette er bygd i samme bygg 15 m2 pr. del, noe som 



reguleringsbestemmelsene ikke tillater. Det trekkes frem at det er i en ny reguleringsplan for 
Hundbergslia forslag at sekundærbygg funksjonene tillatts i et bygg.  

 

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. Kommunedirektøren anser det ikke nødvendig med høring til regionale- og statlige 
organer, da deres fagområder ikke ansees berørt.  

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.  

 

Naboer: 

I følge søknaden er ikke alle berørte naboer varslet. Dette vil bli fulgt opp i byggesaken. 

 

Lovgrunnlaget: 

«1.4 byggeområder  

 … 
 På den enkelte hyttetomt kan det maksimalt oppføres 3 bygninger, hytte, anneks og uthus. 

Maksimalt tillat bruksareal /T-BRA) for hytte/anneks/uthus skal ikke overstige 120 m2. 
Anneks og uthus skal hver ikke overstige 15 m2. Det kan i tillegg oppføres svalgang og 
overbygd terrasse på til sammen 10 % av bygningens bruksareal, og i tilknytning til den 
enkelte hytte (hovedbygningen på eiendommen) terrasse uten takoverbygg på maksimalt 15 
m2.» 

 

Vurdering: 

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

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens punkt 1.4 som omhandler byggeområder 
og bestemmelser rundt sekundærbygninger. Det er gitt at uthus og anneks ikke kan overstige 15 m2 
hver. Her er funksjonene allerede bygd sammen i samme bygning. Dette strider med 
bestemmelsene. 



Hensynet bak bestemmelsen er å unngå flere store bygninger på eiendommen. Dette vises gjennom 
at det kun er tillat med relativt små sekundærbygninger. Denne planen ble sist revidert i 2005. 

Det er den 13.06.2019 vedtatt at ny reguleringsplan for Hundbergslia skal legges ut til offentlig 
ettersyn. Det er i det nye planforslaget tatt inn nye bestemmelser rundt sekundærbygg: 

 «3.1.1 Antall bygninger fritidsbebyggelse og størrelser 

… 

Separate sekundærbygninger skal hver ikke overstige 15 m2 BYA, og skal føres opp i 1 etasje (H01). 
Sekundærfunksjonene kan bygges sammen i ett bygg med bygningsmasse på maksimalt 30 m2 BYA. 
Anneksfunksjonen skal aldri overstige 15 m2 BYA. 

…» 

Dette innebærer at om denne endringen blir vedtatt er bygget slik som omsøkt i henhold til 
bestemmelsen. Dette taler for at dispensasjon kan gis og slik sett blir ikke hensynet bak 
bestemmelsen tilsidesatt. 

Samlet bygningsmasse før bygging av uthus/anneks var på 64 m2, med en øking av bygningsmassen 
på 30 m2 er eiendommen moderat utnyttet på 94 m2 mot tillat T-BRA 120 m2. Det er også lagt inn 
forslag i ny reguleringsplan å endre utnyttingsgrad til 125 m2 BYA.  

Det er få ulemper å trekke frem ved å tillate en slik sammenslåing av bygningsfunksjoner. Man kan 
se på det slik at det blir større bygninger på eiendommen, men sett fra en annen side vil det se mer 
ryddig ut med færre bygg. Funksjonen til bygget vil også bli bedret dersom man kan dele 
funksjonene i samme bygning.  

Det må trekkes frem, at selv om det er få ulemper ved å tillate tiltaket, er at dette er et personlig 
ønske fra tiltakshaver og dekker kun et personlig behov. Det må vurderes om dette kan vektlegges 
når man skal konkludere med om fordelene er større enn ulempene.  

KD anser nok ikke personlige behov som veldig tungtveiende når fordelene skal summeres opp. I 
dette konkrete tilfellet der det ellers er få ulemper, der man ser at via en endring i planen vil tillate 
sammenslåing vil KD anse at fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon. Ser man hen 
til endring i planen vil man også kunne se at selv om hensynet bak bestemmelsen vil bli tilsidesatt i 
henhold til gjeldene plan, vil man i påvente av ny plan gjennom en dispensasjon kunne gi tillatelse til 
tiltaket. Hensynet bak bestemmelsen vurderes i dette konkrete tilfellet dithen som ikke tilsidesatt.  

 

Resterende forhold blir behandlet i byggesaken.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
Reguleringsbestemmelser for Hundbergslia punkt 1.4 som omhandler byggeområder, slik at 
vedlagte tegninger kan legges til grunn i byggesaken. Sekundærbygg anneks og uthus kan bygges i 
samme bygg. 

Vedtaket begrunnes med at: 

Kommunedirektøren vurderer det dithen at hensynene bak bestemmelsen ikke blir tilsidesatt. 
Kommunedirektøren anser i dette tilfellet at fordelene er klart større enn ulempene.  

 

Vilkår: 

 Tiltaket er søknadspliktig og skal behandles etter pbl. § 20-3 
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