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Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra kommuneplanen på vilkår 
 
Saksutredning: 
5.3.2019 mottok Øyer kommune søknad om tillatelse til tiltak for bygging av garasje for bil 
og traktor i vestsidevegen 479. Dispsøknad ble mottatt 23.4.2019. Eier ønsker å bygge en 
garasje på eiendommen som kan romme både bil og traktor. Størrelse på garasje er ca. 128 
m² BYA 
 
Vurdering: 
I Pbl § 19-1 søknad om dispensasjon – fremgår at begrunnet søknad må foreligge. Videre 
skal naboer varsles og regionale – og statlige  myndigheter høres dersom det berører deres 
saksområde direkte. 
 
Det er innhentet tillatelse fra StatensVegvesen.  Naboer har gitt sitt samtykke. 
 
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer pkt 5.1  sier følgende:  

Retningslinje: 
Tillatelse til tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under forutsetning at 
bygning eller anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet. Særlig skal en se til at tiltaket 
ikke er i konflikt med eller medfører nedbygging av: dyrket mark eller dyrkbar mark, 
område med sammenhengende innmarksbeite, område med sammenhengende skog av 
god bonitet, områder som er viktige for friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark eller 
områder som har viktige naturverdier. En skal også unngå å gi tillatelse til tiltak som 
medfører større endringer i terreng eller landskap. 

 

 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre må det etter en 



samlet vurdering fremgå at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved å nekte. 

 

 
I kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer heter det:  
 
Pkt. 5.1.4  Søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet             
næring i LNFR-område (PBL § 19-1 og § 19-2). 
 

 
Retningslinje: 
a) Det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate 

deling, bygge- og anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og 
fritidsbebyggelse i område som er vist på plankartet med arealbruksformål LNFR.  

Retningslinje for søknad om dispensasjon for boligbebyggelse i LNFR: 
Ved søknad om dispensasjon for etablering/utvidelse av boligbebyggelse på arealer 
som ikke er vist som LSB (eksisterende og fremtidig) på plankartet, bør utforming av 
bebyggelsen, utnyttingsgrad og byggehøyder avgrenses etter samme regler som 
gjelder for boligbebyggelse i «LSB - Nåværende» - pkt. 5.2. dersom vilkårene for 
dispensasjon er oppfylt. 

 

5.2 LSB – LNFR-areal for spredt boligbebyggelse – Nåværende (PBL § 11-
7, nr. 5 b og § 11-11, nr. 2) 

Som del av planarbeidet er alle eksisterende boligtomter som ligger i LNFR-område i 
tidligere kommuneplan, konsekvensutredet med hensyn til evt. utlegging som LSB -
LNFR med spredt boligbebyggelse.  
205 boligtomter er etter en konsekvensvurdering lagt ut med arealbruksformål LSB – 
nåværende på plankartet. Følgende bestemmelser gjelder disse eiendommene:  

 
A. For eiendommer med arealbruksformål LSB – nåværende, tillates ikke opprettelse 

av nye boenheter.  
B. For eiendommer med arealbruksformål LSB – nåværende, som er vist på plankartet 

og framgår av tabell i pkt. 10, kan det for eksisterende boligbebyggelse tillates 
rivning, gjenoppbygging, fasadeendring, tilbygg og påbygg samt oppføring av 
garasjer og uthus.  

C. Samlet bebyggelse kan tillates med % BYA på inntil 25 %, men samlet 
bygningsmasse kan ikke være større enn 300 m2 (BYA). Antall parkeringsplasser 
skal regnes inn i BYA i henhold til punkt 1.8. 

D. Regler om utforming av bygg i områdene med LSB, er de samme som er gitt i pkt. 2.1 
Felles bestemmelser for boligbebyggelse.  

E. For tiltak i gul støysone skal det sikres en stille side, og tilgang til egnet 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

F. Det må ikke bygges på videre inn i rød støysone. 
  

 
 



 
 
 
 
 
 

 



Tomten gbnr 66/2, som det søkes bygget garasje, er på 1457.5 m² og ikke stor nok til 
landbruksformål og er bekledd med skog.  Denne tomten grenser til boligtomten gbnr 
65/5 ti samme eier. Boligtomten tillater ikke garasje av den størrelse det her er ønskes 
bygd.  Oppsetting av tiltenkt garasje på tilgrensede tomt gbnr 66/21 vil derfor være  
tjenlig for tiltakshaver. Størrelsen på garasjen overgår ikke utnyttelsesgraden på 
tomten.  Bruken av arealet på gbnr 66/21 vil være av mindre ulempe enn å brukes til 
landbruksforemål. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanen 
pkt. 5.1 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad 
mottatt 4.3.2019 (arkivsak 19463-1), om tiltak på gnr/bnr 66/21 kan akseptertes behandlet 
selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser hjemlet i pkt. 5.1. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi 
dispensasjon klart større enn ulempene  etter en samlet vurdering 
 
 
 
Ådne Bakke Bjarne Sivertsen 
Rådmann


