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Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Bilder fra flom 1995 
- Brev sendt 12.11.2019 ang. fritak fra plankrav 
- Tegninger og situasjonskart av tiltaket 
- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 
- Innlandet fylkeskommune 
- NVE 
- Vedtak fra arbeidstilsynet 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommuneplanens arealdel 
- Søknad om tillatelse til tiltak 

 
Sammendrag: 

Ing. K. Dømbe søker på vegne av Hafjell Maskin AS dispensasjon fra Kommuneplanens Arealdel 
punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs vassdrag og punkt 2.6 som omhandler 
detaljregulering for næringsområde N1. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak er å innvilge dispensasjon på begge punktene med gitte 
vilkår. 

 

Saksutredning: 

Ing. K. Dømbe søker på vegne av Hafjell Maskin AS dispensasjon fra Kommuneplanens Arealdel 
punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs vassdrag og punkt 2.6 som omhandler krav om 
detaljregulering for næringsområde N1. 

Det søkes om å få sette opp en plasthall for lagring av strøsand til vintervedlikehold av kommunale 
veger. Sanden som kommunen selv kjøper inn er 2-6, helt ren og uten finstoff. Dette medfører ingen 
forurensings fare.  

Hallen søkes plassert minimum 60 meter fra Lågen.  

Gjeldende avtale om vintervedlikehold er for 4 år. Dersom det er behov for hallen i en ny periode 
etter det kan det søkes om fornying av tillatelsen. 



Det er ifølge ansvarlig søker avklart med NVE at dette er et F1 tiltak, når det gjelder konsekvens for 
flom.

 
Figur 1 

 

Hallen kan demonteres på en dag hvis den skulle komme i konflikt med fremtidige planer eller 
andre forhold. 

Lagerhallen vil være på 12 x 12 meter og oppføres med prefabrikkerte bærekonstruksjoner i 
galvanisert stål. Konstruksjonen overdekkes med solid duk i innfarget plastmateriale. Hallen har 
saltak med takvinkel på 14,5 grader, mønehøyde på 6,55 meter og gesimshøyde på 5 meter. 

Tilsvarende haller er oppført mange steder i landet og er derfor et kjent visuelt innslag, særlig på 
anleggsområder og i nærheten til andre nærings- og industribygg.  

Det er ikke faste arbeidsplasser i hallen, det er søkt arbeidstilsynet om samtykke, vedtaket fra 
arbeidstilsynet ligger vedlagt. 

 

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 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 søknader er berørte naboer varslet, og det har ikke kommet inn merknader på tiltaket.  

Søker må nabovarsel på nytt da de søker om dispensasjon, noe som ikke kommer frem i sist 
nabovarsel 

 

Plangrunnlaget: 

Gjeldende arealformål er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  

 



 
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. 

I bestemmelsens punkt 1.20 B. står det at med mindre området inngår i godkjent reguleringsplan 
med annen byggegrense er tiltak ikke tillat nærmere Lågen enn 100 meter. Det tilsier at i dette 
tilfelle vil avstandskravet vær gjeldende. Videre er det tatt inn noen retningslinjer til punkt 1.20, der 
bokstav c) sier at gjennom dispensasjon kan mindre tiltak i områder avsatt til næringsvirksomhet 
tillates i byggeforbudssonen langs vassdrag. Dersom dette ikke er til hinder for den frie ferdsel langs 
vassdraget eller har andre negative konsekvenser.  

Dette tolkes dithen at så lenge tiltaket ikke hindrer fri ferdsel langsvassdraget og har andre negative 
konsekvenser kan dispensasjon fra denne bestemmelsen gis og hensynet bak bestemmelsen blir 
ikke tilsidesatt.  

Slik som tiltaket er prosjektert vil ikke dette skape noen hinder for den frie ferdsel langs vassdraget. 
Når det kommer til andre negative konsekvenser er det en relativt smal sone med vegetasjon ut 
mot Lågen som skjem mot elva og verneområdet i dag. I uttalelsen fra Fylkesmannen i Innlandet 
mener de at denne kantsona burde breddes slik at den forstyrrende effekten virksomheten vil 
tilføyer området blir mindre. 
Videre må vi se hen til vannstand i Lågen og flomfaren. I figur 2 og 3 vises aktsomhetsområdet for 
flom inkludert elve- og bekkebuffer samt flomflaten for 1995. Det har kommet frem opplysninger 
fra tiltakshaver at terrenget har blitt hevet, slik at terrenget ligger høyere enn det flomflaten fra 
1995 viser. Figur 3 viser vannstanden i Lågen i 1995 på sagbruket sør for der plasthallen søkes 
plassert. Sagbruket ligger på kote 183 og det fremkommer av bildet at vannet står noe opp på 
veggen. Ser vi på figur 2 og 6, som viser aktsomhetskartet, viser den at flommen i 1995 gikk helt inn 
der plasthallen er søkt plassert. Koten på området der plasthallen skal stå er 186, det vil si 3 meter 
høyere enn sagbruket. Dette underbygger informasjonen fra tiltakshaver at området er hevet og 
flomlaten fra 1995 i aktsomhetskartet ikke stemmer.  

Det skal ifølge ansvarlig søker ikke være faste arbeidsplasser i hallen og hallen skal være mulig å 
demontere på en dag. Det er heller ikke noen tilsetningsstoffer i strøsanden som skal lagres i hallen. 
Slik at ved en eventuell flom vil det ikke være større fare for liv eller forurensing.  



Det vil ved en flom få økonomiske konsekvenser om tiltaket og dens innhold ikke kan fjernes. 

Fordelen med tiltaket et at tiltakshaver får et sted å lagre grus til å utføre sitt arbeid. 

 

 
Figur 2 - aktsomhetsområdet for flom inkludert elve- og bekkebuffer samt flomflaten for 1995.  

 
Figur 3 – tegnforklaring til fig 2 

 
Figur 4 – Bilde fra flommen 1995 



   
Figur 5 – situasjonskart på omsøkt tiltak      Figur 6 – omsøkt tiltak tegna inn i aktsomhetskartet 

I bestemmelsens punkt 2.6 er det tatt inn bestemmelse om at før utbygging starter på 
næringsområdet N1 skal det utarbeides en detaljregulering for området. I denne konkrete saken er 
det ikke snakk om en utbygging, det er søkt om å få sette opp en plasthall.  Det er beskrevet i 
søknaden at det søkes om at den skal få stå i 4 år i første omgang, det vil si i det tidsrommet 
tiltakshaver har avtale med Øyer kommune om vintervedlikehold av veier.  

Fordelene med å dispensasjon fra denne bestemmelsen vil være at tiltakshaver får et sted å lagre 
grusen sin på et avsatt sted til næringsbebyggelse. Hvorvidt dette tiltaket skaper særlig 
næringsaktivitet kan det være litt tvil om, samt det at det opplyses om at dette er et midlertidig 
bygg. Denne tvilen kommer tiltakshaver til gode. Tiltaket alene vil heller ikke være til hinder om 
andre aktører vil være interessert i å detaljregulere området. Dette på grunn av dens plassering, 
funksjon og at den er midlertidig. Dette fremkommer av dispensasjonssøknaden.  

En ulempe med at området ikke blir detaljregulert er forholdet til Tretten stryka verneområde (figur 
6). Ved en fremtidig bruk av området vil hensynet til dette området være avgjørende. Dette må 
komme frem når området reguleres. Dette er et moment som både NVE og Fylkesmannen i 
Innlandet har kommet med i sine høringsuttalelser. Kommunedirektøren ser i dette konkrete 
tilfellet at et midlertidig bygg ikke vil ha like stor betydning som en større og permanent utbygging 
på området.  



 
Figur 6 - Tretten stryka verneområde 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12: 

Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være 
tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet 
anses tiltaket i å ha liten innvirkning på Tretten stryka verneområde. I § 9 om føre-var-prinsippet 
står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, 
og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i 
loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Området ligger tett inntil Tretten stryka verneområde 
som er karakterisert som svært viktig friluftsområde. Tiltaket er plassert i en avstand på ca. 50 
meter fra verneområdet der tiltaket vil være et midlertidig bygg.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet: 

«Fylkesmannen minner om at kommunen må gjøre en vurdering av om lovens vilkår i pbl § 19-2 er 
oppfylt;  

- at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen 
ikke blir vesentlig tilsidesatt, og  

- at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering  

Vi minner også om at kommunen i sin behandling av saken skal vurdere tiltaket etter 
naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige beslutningstaking (jf. nml §§ 8-12). De vurderingene 
som kommunen gjør skal framgå av vedtaket.  

Lagerhallen skal plasseres i byggeforbudssonen mot Lågen. Fylkesmannen ser at dette er et område 
som allerede er tatt i bruk og det er gjort inngrep. Vi anbefaler at kommunen legger vekt på 
skjerming av strandsonen langs Lågen, også ved en framtidig regulering av området.  



Arealet ligger inntil Trettenstryka fuglefredningsområde. Lågen har på denne strekningen stor 
betydning for overvintring av en del vassfugl (fossekall, svane mm). Det vil bli noe støy i forbindelse 
med drifta noe som kan virke forstyrrende på overvintrende vannfugl. Det er ei smal sone med 
vegetasjon ut mot Lågen som skjerm mot elva og verneområdet i dag. Denne kantsona burde 
breddes slik at den forstyrrende effekten blir mindre. Vi forutsetter at dette vurderes ved en 
framtidig regulering av området.  

Fylkesmannen anbefaler at kommunen stiller krav om regulering av området dersom det er aktuelt å 
gjennomføre flere tiltak på området, og viser da til virkninger av utvidet aktivitet i området for 
Trettenstryka fuglefredningsområde og vannmiljø generelt.» 

Høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune: 

«Lagerhallen som skal plasseres i byggeforbudssonen mot Lågen er av midlertidig karakter og kan 
demonteres i løpet av en dag. Området den plasseres på er allerede tatt i bruk og det er gjort 
inngrep der.  

Vegetasjonssonen ut mot Lågen som skjermer området mot elva og verneområdet er smalt. 
Fylkeskommunen vurderer vegetasjonssonen ned mot Lågen som svært viktig og anbefaler at dette 
vektlegges nå og ved en framtidig regulering av området.  

Kulturarv har ingen merknader til saken.  

Fylkeskommunens anbefaling  

Fylkeskommunen støtter Øyer kommunes foreløpige vurdering av lovens vilkår og at det kan gis 
dispensasjon til omsøkte tiltak. Fylkeskommunen anbefaler at kommunen stiller krav om regulering 
av området dersom det er aktuelt å gjennomføre flere tiltak på området, og viser da særlig til 
generelle virkninger for vannmiljø.» 

Høringsuttalelse fra NVE: 

«Det er kommunens ansvar å vurdere hvilken sikkerhetsklasse tiltaket skal plasseres i, og det er også 
kommunens ansvar at et tiltak etter pbl § 1-6 har sikker byggegrunn i tråd med sikkerhetskrav gitt i 
byggteknisk forskrift (jf. pbl § 28-1). NVE er ikke uenig i at dette er et F1 tiltak. Da skal tiltaket 
dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot en 20-års flom.  

Vi er imidlertid også opptatt av at slike tiltak så nære Lågen kan gi presedens for utnyttelse av 
strandsona, samt utgjøre en fare i vassdraget hvis hallen tas av en større flom. Arealet ligger også 
inntil Trettenstryka fuglefredningsområde, og dette bidrar også til at mer permanente tiltak ut over 
4-års perioden bør gjennom en reguleringsplanprosess, etter NVEs vurdering.  

NVE anbefaler derfor at man etter endt 4-års periode setter krav om reguleringsplan for å kunne 
videreføre tiltak på næringsarealet.» 

 

Konklusjon: 

Det ville vært en klar fordel at området fikk en detaljregulering, der dette ville gjort området mer 
attraktivt. Det vil bli satt som vilkår i vedtaket at en evt. hvilken som helst videre utbygging vil utløse 
kravet om detaljregulering.  

Disse momentene tatt i betraktning anser ikke kommunedirektøren at hensynene bak 
bestemmelsen som tilsidesatt.  
Kommunedirektøren anser i dette tilfellet at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  

 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 



  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs vassdrag og punkt 2.6 som 
omhandler detaljregulering av næringsområdet N1. 
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: 
- Det vil bli stilt krav til detaljregulering om næringsarealet skal utnyttes mer enn omsøkt.  
- Om omsøkt plasthall skal stå lengere enn 4 år, utløser dette krav om detaljregulering.  

4 år løper fra midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er utstedt.  
 
 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør


