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Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 

- Tegning og situasjonskart 

- Byggesøknad 

- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 

- Høringsuttalelser fra Hafjell Alpinsenter AS 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelser for Jaer Gård, Roabakken 

- Plankart for Jaer Gård, Roabakken 

- Tillatelse til tiltak 

 

Sammendrag: 

Anne Karin og Erik Busch søker dispensasjon fra reguleringsplan for Jaer Gård, Roabakken 
som omhandler sikkerhetssonen til gondolbanen. Søker ønsker å utvide veranda nordover, 
utvidelsen gjør at verandaen kommer inn i sikkerhetssonen til gondolbanen. 

Kommunen har ved en saksbehandlingsfeil gitt tillatelse til tiltak, denne tillatelsen er trukket 
og tiltakshaver søker dispensasjon for å få gjennomført tiltaket.  

Kommunedirektøren finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig 
vurdering, gitt at verandaen ikke kommer i konflikt med sikkerhetssone på 10 meter ut ifra 
faktisk gondolstreng. 

Saksutredning: 

Den 22.07.2019 mottok Øyer kommune en dispensasjonssøknad fra Anne Karin og John Erik 
Busch. De søker om å utvide veranda i 2. etg med 2,4 * 4 meter. Verandaen ønskes utvidet 
2,4 meter nordover, der kommer den i konflikt med sikkerhetssonen til gondolen. 
Sikkerhetssonen er definert i plankartet.  

«Vi søker om dispensasjon for å utvide terrassen vi fikk byggetillatelse til  
30/10-2018. 

Argumenter for dispensasjon: 



- Gondolen er plassert lenger nord enn det som reguleringsplanen viser. Det betyr 
at ny terrasse er lenger unna enn sikkerhetssonen på 10 meter. 

- Vi har allerede fått tillatelse og har utfra det inngått avtale med Hafjell Maskin 
på ca. kr. 270.000,-. Vi kan ikke annullere denne avtalen uten at dette vil koste en 
god del. 

- I følge paragraf 9 i reguleringsplan for Roabakken/Jaer Gård, så kan det bygges 
terrasse inn i sikkerhetssonen for «….bygg som ikke har varig opphold..». 

- Nabo på skrått over veien (motsatt side av gondolen som oss) ligger vesentlig 
nærmere gondolen med selve hytten, enn vi vil med utvidet terrasse.» 

Omsøkt tiltak vil komme inn i sikringssonen til gondolbanen. Deler av nåværende veranda 
ligger også inn i den opprinnelige sikringssonen til gondolen. Når gondolbanen ble bygd ble 
den, på grunn av en naboklage, flyttet lengre nord enn planlagt. Dette resulterer i at 
sikringssonen ikke stemmer på plankartet, dette er ikke rettet opp. 

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 som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder 
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 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).  

Vurdering: 

I plankartet over Jaer Gård, Roabakken er det inntegnet en sikkerhetssone på 10 meter ut 
fra gondolstrengen til hver side. Etter en klagesak angående plassering av mastene 
tilhørende mellomstasjonen ble gondolen flyttet noe lengre nord enn det plankartet viser. 
Sikkerhetssonen er ikke justert.  

Selv om gondolbanen ligger noe lengere nord enn det plankartet for Jaer Gård, Roabakken 
tilsier, kommer omsøkt veranda i konflikt med sikkerhetssonen (se vedlagt tegning).  

For at dispensasjon skal kunne gis må hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke 
bli vesentlig tilsidesatt og at fordelene skal være klart større enn ulempene.  

Kommunedirektøren er av den oppfatning at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt om det tillates å bygge inn i sikringssonen til gondolbanen. Og at dispensasjon 



ikke kan gis på omsøkte tegninger. Jf. pbl § 19-2 (3) vil Kommunedirektøren legge særlig 
vekt på konsekvenser for sikkerheten.  

Siden gondolstrengen ligger noe lengre nord enn det plankartet viser er 
kommunedirektøren av den oppfatning at om verandaen bygges ut ifra en sikkerhetssone 
på 10 meter ut fra eksisterende gondolstreng, kan dispensasjon gis. 

Reguleringsplanen skiver følgene om bygging i området for gondol: 

§ 9 Spesialområde, gondol. (SG): 

«Området for gondol. Parkering, garasjer og andre bygg som ikke er for varig 
opphold tillates.» 

I dette tilfelle er en veranda å regne som bygg for varig opphold ettersom tiltaket er i 
direkte tilknytning til fritidsboligen. Tiltaket bør ikke bygges innunder en sikkerhetssone.  

 

 

 
Bildet over viser plankartet over den aktuelle eiendommen sett i forholdt til 
sikkerhetssonene til gondolbanen. Denne sonen er 20 meter bred og gondolbanen er 
planlagt midt i sonen. 



 
Bildet over viser hvor gondolbanen faktisk går og faktisk avstand fra omsøkt veranda til 
gondolstrengen.  

I dette konkrete tilfellet er Hafjell Alpinsenter AS, Fylkesmannen i Innlandet og 
Jernbanetilsynet hørt. 

Jernbanetilsynet har ikke kommet med noen uttalelse. 

Uttalelsen fra Hafjell Alpinsenter AS går hovedsakelig ut på at de er imot å gi dispensasjon i 
forhold til gondolens sikkerhetssone, uansett om det er små eller store tiltak. 
Sikkerhetssonen er viktig, både i forhold til brannpåvirkning og eventuelle andre alvorlige 
hendelser eller ulykker. De påpeker også faren for presedens.  

Uttalelsen fra Fylkesmannen i Innlandet går hovedsakelig ut på at de forutsetter at 
kommunen stiller krav om at tiltaket ikke gjennomføres i konflikt med faktisk 
sikkerhetssone til gondolbanen.  



 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi tillatelse til 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene angående sikkerhetssone til gondol I 
reguleringsplan for Jaer Gård, Roabakken.  

 Vedtaket fattes med følgende vilkår: 

o Verandaen reduseres slik at den kommer innenfor sikkerhetssonen på 10 
meter fra dere fysisk gondolstreng går i dag. Ut ifra omsøkte tegninger så må 
verandaen reduseres med 1 meter.  
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