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Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon, 27.02.2020 
- Tegninger 
- Situasjonsplan 
- Høringsuttalelse fra Innlandet Fylkeskommune 
- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplan for Øyer Sør 
 
Sammendrag: 

Anlegg Øst AS søker dispensasjon fra punkt 1.5 i Kommunedelplan for Øyer Sør. Punkt 1.5 
omhandler forretnings-, industri- og næringsområder. Det søkes om å få satte opp en 
midlertidig brakkerigg i forbindelse med utbyggingen av E6 Storhove - Øyer. Det er et ønske 
om å få kunne benytte boligriggen i hele anleggsperioden frem til 01.02.2025. 

Kommunedirektøren (KD) forslag til vedtak er å innvilge dispensasjonen.  

 

Saksutredning: 

Anlegg Øst AS søker om dispensasjon fra punkt 1.5 i Kommunedelplan for Øyer Sør. Det 
søkes om dispensasjon fra arealformålet. Tiltaket vil være en midlertidig boligrigg i 
forbindelse med utbygging av E6 Storhove – Øyer. Det søkes om å la boligriggen stå frem til 
01.02.2025. 

Søker beskriver at omsøkt området er spesielt godt egnet på grunn av nærhet til allerede 
etablert infrastruktur og næringsliv i Øyer sentrum. Omsøkt området er allerede tilknyttet 
strøm, internett og kommunalt vann- og avløpsnett. Beliggenheten vil også sikre beboere 
enkel tilgang til å handle og restauranter, med de positive ringvirkningene dette vil medføre 
for lokal samfunnet. 

Aktuell plassering av boligriggen ligger i gåavstand fra busstopp på regionruter. Dette gjør 
det lettere for tilreisende arbeidstakere å velge miljøvennlig reisealternativ. 



 
figur 1 – situasjonskart over omsøkt tiltak 

 
figur 2 – fasader på omsøkt tiltak 

 

  



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 Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune hørt. 

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: 

 
 

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. 

I denne saken ønsker tiltakshaver å få satt opp en midlertidig boligrigg i samband med 
vegutbygging E6 Storhove – Øyer. Eiendommen er avsatt som blått formål i 
Kommunedelplanen for Øyer Sør. Det vil si at formålet er i henhold til punkt 1.5 i 
bestemmelsene avsatt til forretnings-, industri- og næringsområder. Ser man på hensynet 



bak bestemmelsen er det tydelig at området skal brukes til næring. Ser man hen til 
områdene rundt er dette hovedsakelig boliger, med Trodalen sør for eiendommen. Derfor 
vil det ikke være unaturlig å kunne plassere en midlertidig boligrigg på eiendommen.  

KD mener at hensynet bak bestemmelsen ikke vil bli tilsidesatt i den konkrete saken 

 

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

Det vil alltid være fordeler og ulemper i dispensasjonssaker og det er viktig at alle sider 
kommer frem.  Ulemper ved å innvilge dispensasjon vil alltid være at det ønskes tiltak som 
ikke er i henhold til reguleringsbestemmelsene. I denne saken ønskes en boligrigg på et 
anleggsområde. Man vil kunne anta at det forekommer kjøring av større anleggsmaskiner 
daglig, på et område som ellers ikke vil være boligformål. Risiko for menneskelig skade må 
vurderes i saken. Risiko hensynet vil være en ulempe. Ser man på hvem som skal bo der er 
dette anleggsfolk som er vandt med å jobbe rundt maskinene, slik at ulempen kanskje i 
dette tilfelle ikke er så stor. Det kan settes som vilkår at det fysisk avgrenses området for 
beboelse. 

Det anføres flere fordeler i søknaden. Nærheten til etablert infrastruktur og Øyer sentrum 
trekkes frem, samt at området allerede er tilknyttet strøm, internett og kommunalt vann og 
avløp. Det er også en fordel at det legges opp til at beboere kan reise kollektivt da dette 
også er i nærhet av busstopp. 

Andre fordeler som kan trekkes frem er at eiendommen har et egnet området for tiltaket. 
Den er tenkt plassert på et relativt flatt område som tilsier at det ikke må til omfattende 
terrengarbeid for å få plassert den. Det er også tiltenkt 26 p-plasser i samband med riggen. 
Det er ikke anført hvor mange boenheter riggen skal inneholde, men på vedlagte tegninger 
ser det ut til at det er 28 brakker som er omsøkt. Dette vil si at om det er 28 sengeplasser vil 
det omtrent være 1 p-plass per seng.  

KD mener at fordelene er klart større enn ulempene i den konkrete saken. 

 



 
figur 3 – Aktuell eiendom 

 
figur 4 – Plankart for den aktuelle eiendommen 



 
figur 5 – Aktsomhetskartet over den aktuelle eiendommen 

 

NVE er hørt i saken, men har ikke kommet med høringsuttalelse innen fristen. 

 

Innlandet Fylkeskommune har uttalt seg i forhold til kulturminner. Ut ifra arkivene til 
fylkeskommunen er det ikke kjennskap til at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner 

Videre har de uttalt seg angående samferdsel: 

«Eiendommen har direkte avkjørsel fra fylkeveg 2522. Avkjørselen har etter vår 
vurdering en akseptabel utforming, men det bør stilles vilkår om at siktforholdene 
skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 «veg- og gateutforming». 
Siktforholdene må tilfredsstille krav for avkjørsler med ÅDT > 50 og 60 km/t. 
Siktkravet gjelder også for kryssende gang- og sykkelveg / fortau.» 
 
 

Kommunedirektøren foreslår at vilkåret fra fylkeskommunen tas inn som et vilkår for 
dispensasjonen. 

 

Fylkesmannen i Innlandet har ingen vesentlige merknader til saken. 

 
 
  



Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge søknad 
om dispensasjon fra Kommunedelplan for Øyer Sør pkt.1.5 som omhandler forretnings-, 
industri- og næringsområder. Slik at omsøkt midlertidig brakke-/boligrigg kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med: 

- At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at fordelene er 
klart større enn ulempene.  

- At det er et midlertidig tiltak som skal fjernes etter punkt satt i vilkårene. 

 

Vilkår: 

- Brakke-/boligriggen er et midlertidig tiltak og det må dokumenteres innen 
01.02.2025 at riggen er fjernet. 

- Det skal settes opp fysiske avgrensninger mellom beboelse og anleggstrafikk.  

- Siktforholdene skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 «veg- og 
gateutforming». Siktforholdene må tilfredsstille krav for avkjørsler med ÅDT > 50 og 
60 km/t. Siktkravet gjelder også for kryssende gang- og sykkelveg / fortau. 

 

Det vil ikke bli gitt ferdigattest på midlertidige bygg.  

 

 

 

 

 
 
Ådne Bakke                                                                                                                Marius Lykre 
Kommunedirektør                                                                                                    Avdelingsingeniør


