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Vedlegg: 

- Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon 
- Oversiktskart over bebyggelsen 
- Tegninger av eksisterende og planlagt bebyggelse 
- Merknad til nabovarsel 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/1473 
 
Sammendrag: 
Kjernehuset arkitektkontor AS søker på vegne av hjemmelshavere av gbnr. 16/184 om bruksendring 
av eksisterende garasje til anneks. Slik den er bygd er garasjen på 39 m². Dersom bruksendring 
innvilges vil annekset overstige tillatte størrelse for anneks (på 30 m²).  
 
Søknaden krever dispensasjon fra tillatte størrelse i reguleringsplan for Mosetertoppen. Den må 
behandles før en søknad om bruksendring. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis dispensasjon. De to kumulative vilkårene i plan -og 
bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
Saksutredning: 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan med bestemmelser for Mosetertoppen- FB1, FB2, 
FB4, FB11 og FB15 i Øyer kommune. Plan ID 201307 
 
Grunnen til dispensasjonssøknaden er ønske om bruksendring av en allerede 
bygget garasje til anneks. Størrelsen vil i tilfelle overstige maksimalt tillatte størrelse, garasjens BYA 
er 39 m², og den vil dermed være i strid med reguleringsbestemmelsene for området. Det er 
anledning til å bygge anneks og garasje i tillegg til en boenhet. 
 
Punkt 4.4 regulerer blant annet dette: Anneks og uthus/garasje skal hver ikke 
overstige 40m2 bebygd areal (BYA). Anneks skal ikke overstige 30m2 bebygd areal (BYA) 
 
Søknaden begrunnes blant annet med at ved å endre innholdet i dagens garasje kan den bestående 
bygningen utnyttes bedre. De ønsker at bygningen skal fungere som et ekstra soverom/gjesterom. 
De beskriver gode bokvaliteter og utsikt fra bygningen. 
 
Søkere har sett på mulige løsninger med å flytte inn henholdsvis nordvegg eller vestveggen slik at 
fotavtrykket stemmer med de 30m² som bestemmelsene krever. Det er ikke nok for å redusere 
fotavtrykket. Taket må også reduseres i areal. 
 
Tiltakshaver ser ifølge søknaden for seg at det også vil komme en tredje bygning på eiendommen. 



 

 
 
 
Plangrunnlaget: 
Gjeldende reguleringsplan for denne eiendommen er Mosetertoppen- FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 i 
Øyer kommune. Plan ID 201307. 
 
Bestemmelse punkt 4.4 BFR1, 4 og 11: På den enkelte tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, 
anneks og uthus/garasje. Det tillates kun en boenhet pr. tomt. Bebygd areal (BYA) skal uansett ikke 
overstige 15% av tomtens areal og samlet bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 200 m2. Anneks og 
uthus/garasje skal hver ikke overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Anneks skal ikke overstige 30 m2 
bebygd areal (BYA). 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet pbl.) 
kapittel 19. Det må foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår 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 forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4). 
 
Nabovarsling og høring av berørte interesser:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. pbl. § 19-1.  
 
Det har kommet merknad til varselet fra nabo. Den går i hovedtrekk på at de to vilkårene for 
dispensasjon ikke er oppfylt. Større utnyttelsesgrad enn tillatt vil være i strid med formålet om at 
for store volumer skal unngås. Det kan gå over til å bli en boenhet. Tillatelse vil føre til uthuling av 
reguleringsplan. Vil gi en viss adgang til å omgå reguleringsbestemmelsene.  
Det bemerkes også at ulempene ikke er tilstrekkelig vurdert, og at overvekt av fordeler ikke er 
sannsynliggjort. Mulighet for støy er også påpekt.  



 
Ansvarlig søker har i hovedtrekk gitt følgende bemerkninger til disse: de mener det vil ha liten 
betydning om anneks og garasje «bytter plass» også med tanke på størrelse. Påstanden om mulig 
økt støy avvises som lite sannsynlig. Det er lov med tre bygninger på tomten, og bruksendringen vil 
ha liten betydning siden det mest sannsynlig vil bli bygd en tredje bygning også. Merknaden og 
tilsvar er vedlagt i sin helhet. 
 
Videre skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
I dette tilfellet har kommunedirektøren kommet til at saken ikke direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter ut over forhold de allerede har vurdert i planprosessen og besluttet at ekstern høring 
ikke er nødvendig.  
 
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan gis 
Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse må 
ikke settes vesentlig til side  
 
Hensynet bak reguleringsbestemmelsen er blant annet å unngå for store volumer på de to andre 
bygningene det er tillatt å bygge på tomten. Intensjonen er blant annet å få et forhold der 
bygningene underordner seg hverandre og hvor hytta spiller hovedrollen, i tråd med norsk 
byggetradisjon. Søker anfører at ved å gjøre om garasjen til boligformål vil den knytte seg enda 
bedre til hytta, samtidig som den ikke svekker ideen om et hierarkisk oppbygget gårdstun. Et annet 
av formålene med bestemmelsen er å få en ensartet bebyggelse i området. Bygningene skal 
tilpasses tomtene på en god måte. I dette tilfellet ligger eksisterende garasje i forlengelse av hytta. 
Hytta er plassert mot syd med et oppbygg over inngangspartiet. Garasjen, slik den ligger, 
underordner seg hytta i volum og plassering, og er slik i tråd med intensjonen.  
 
Videre er størrelsesbegrensningene satt ut ifra at det kun skal være en boenhet på tomta. Ved å 
tillate større anneks enn tillatt fravikes også denne intensjonen. Det er naturlig at en garasje krever 
ekstra areal for å få plass til to biler. I denne saken utgjør boder en del av arealet. Det å tillate 
ombygging av garasje til bruksenhet må likevel sies å sette hensyn bak bestemmelsen vesentlig til 
side.  
 
Fordelene må være klart større enn ulempene  
En slik søknad om dispensasjon vil som regel alltid være begrunnet i grunneiers ønskede utnytting 
av eiendommen. Det pekes i søknaden på at bruksendringen ikke er en del av en langsiktig plan for 
å utnytte/omgå regelverket, men noe som har oppstått som et ønske/behov ut ifra prioriteringer av 
nåværende eier. Garasjens utforming og plassering på tomta gjør den ifølge søknaden mer egnet 
som anneks. Og ifølge søknaden er ønsket å ta vare på nåværende kvaliteter i bestående 
bygningsmasse og god ressursbruk. I utgangspunktet er det areal- og ressursdisponeringshensyn 
som er relevante fordeler i en dispensasjonsvurdering. Det vil si i et mer langsiktig perspektiv, og det 
er bare begrenset adgang til å legge vekt på nåværende eiers ønske om hvordan det kunne vært. 
 
Andre fordeler som påpekes i saken er at garasjen allerede er bygd, og at den er veltilpasset hytta 
og bebyggelsene rundt. Annekset vil etter ombygning utgjøre mindre i areal, enn de tillatte 30 m². 
Dette fordi bodene beholdes slik de står i dag. Likevel vil annekset kunne fungere som et ekstra 
soverom/gjesterom. Det å redusere størrelsen eller bygge den om vil endre uttrykket til det verre. 
Det vil også være kostbart, naturlig nok. Det er meget begrenset adgang til å legge vekt på 
grunneiers økonomiske interesser i en dispensasjonsvurdering.   



 
Det anføres at det er få ulemper ved å innvilge dispensasjon i denne saken. Det å legge til rette for 
et større anneks med bedre bofunksjon kan etter kommunedirektørens syn øke muligheten for å 
selge eller fradele bygningen senere. Verdt å nevne er også hensyn til bl.a. miljø, som skal 
vektlegges i en dispensasjonsvurdering. Det vil sjelden være heldig å legge opp til en praksis med 
ombygging av eksisterende bygg. Det er under enhver omstendighet ikke tilstrekkelig for å innvilge 
en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av 
sivilombudsmannen SOM-2015-3269. Det må påvises relevante, klare og positive fordeler som er 
klart større enn ulempene dispensasjonen medfører. Kommunedirektøren kan ikke se at det 
foreligger tilstrekkelige fordeler til at det andre vilkåret for dispensasjon i pbl. § 19-2 er oppfylt i 
denne saken.  
 
Kommunens skjønnsmessige adgang til å gi dispensasjon 
Ettersom ett av lovens to kumulative vilkår ikke anses oppfylt, har kommunen ikke hjemmel til å 
innvilge dispensasjon. Kommunedirektøren vil likevel drøfte kommunens skjønnsmessige 
vurderingsadgang. 
 
Presedensvirkning: 
Det er på det rene at å gi dispensasjon fra klare reguleringsbestemmelser fører til fare for 
presedens. Et viktig spørsmål er om kommunen ønsker å åpne for dette i stadig flere planer. 
Kommunen har når som helst adgang til å bremse/motvirke en uønsket utvikling. Dette må 
begrunnes i det kommunale selvstyret. Selv om man ved å godta bruksendring fra garasje til anneks 
på den måten kommer innenfor arealbegrensningen, er det ikke slik bestemmelsene er ment å 
brukes.  Det er ikke ønskelig å åpne for en mulighet til å omgå reguleringsbestemmelsene for å 
bygge større anneks enn tillatt.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Mosetertoppen– FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15, reguleringsbestemmelsene punkt 
4.4 om maksimal størrelse på anneks.  
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 for å gi dispensasjon er ikke oppfylt.  
  
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør


