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Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Tegninger 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelse for: 
o planid 201307 Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 

 

Sammendrag: 

Den 09.02.2021 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Eirik Gjelsvik. Det 
søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens punkt 4.4 som omhandler bl.a. 
utnyttelsesgraden av eiendommen. Det er i henhold til gitt tillatelse 5 m2 igjen av utnyttelse 
på eiendommen, tiltakshaver ønsker å benytte hele dette samt 1,7 m2 som det søkes som 
dispensasjon for. 

Kommunedirektøren (KD) finner ikke de to kumulative vilkårene som oppfylt og kan ikke 
tilrå å gi dispensasjon.  

 

Saksutredning: 

Den 09.02.2021 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Eirik Gjelsvik. Det 
søkes om dispensasjon fra punkt 4.4 i reguleringsbestemmelsene som bl.a. omhandler 
utnyttelsesgrad av eiendommen. I henhold til tillatelsen gitt i sak DS-PU  44/11 den 
15.02.2011 er utnyttelsen på eiendommen før seksjonering 157 m2, der eiendommen er 
utnyttet med 152 m2. Det vil si at det gjenstår 5 m2 som deles på de to seksjonene. Denne 
seksjonen ønsker å benytte det resterende samt at det søkes om dispensasjon for å kunne 
bygge 1,7 m2 større. 



 
fig. 1 – tegning av omsøkt tiltak 

Bakgrunnen for søknaden om å bygge større veranda er primært for å hindre store 
snømengder ved inngangen da snøen føyker inn fra terrenget over. Her vil 
kommunedirektøren trekke frem et lignende tilfelle der dispensasjon ikke ble gitt, sak i 
Plan- og miljøutvalget den 24.03.2020 - Sak: 37/20. Dispensasjon ble ikke innvilget og 
påførende klage fikk ikke medhold og Fylkesmannen i Innlandet [Statsforvalteren i 
Innlandet] stadfestet vedtaket til kommunen.  

Det er også nevnt at det ønskes å bygge en bod, men denne vil bli svart ut i et separat brev. 



 
Plangrunnlaget: 

«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). I tilknytning til den enkelte 
hytte kan det i tillegg oppføres terrasse uten takoverbygg på maksimalt 30% av 
hyttens bebygde areal (BYA). Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må 
være mer enn 130 cm over planert terreng. Kommunen kan ved skjønn tillate høyden 
hevet. Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,2 m. Der det 
bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,35 m og gesimshøyde 
på 5,1 m. Oppstuguas bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1/3 av bygningens 
samlede bebygde areal (BYA). På tomter der forholdene ligger til rette for det kan 
det i tillegg bygges sokkeletasje. På tomtene BFR1 nr. 38, 39, 47, 48, 49, 50 og 51 
tillates det oppført to boenheter. På tomten BFR11 nr.46 tillates alternativt inntil 2 
boenheter i to bygg med maksimalt bebygd areal på 132m2, hver boenhet på 66m2. 
Maksimal mønehøyde for disse, samt øvrige tomter der det tillates sokkeletasje er 
8,65 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. 

 

På tomten BFR1 nr.35 settes tomtestørrelsen til 1007m2 og BYA som øvrige 
bestemmelser under punktet 4.4.» 

 

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 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  

 

  



Naboer og berørte interesser:  

Søknad om dispensasjon er nabovarslet i brev datert 09.02.2021. Det har ikke kommet inn 
merknader i forbindelse med dette. 

Iht. pbl. §19-1 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. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre 
regionale/statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
Beslutningen er tatt med grunnlag i at tiltaket er av svært begrenset omfang, og at det ikke 
vil føre til endret/utvidet bruk. 

 

Vurdering etter pbl. § 19-2:  

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å 
innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å 
innvilge dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene 
er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl.  
§ 19-2.  

 Hensynet bak bestemmelsen: 
Hensyn bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er å sikre en helhetlig og harmonisk 
bygningsmasse i området samt å regulere foravtrykket av bebyggelsen. Generelt sett 
skal fritidsbebyggelse ikke fremstå ruvende i landskapet og har derfor en begrenset 
utnyttelsesgrad. En slik økning vil tilsidesette hensynet i bestemmelsen.  
I reguleringsplanen for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 er 
utnyttelsesgraden definert som BYA (bebygd areal), der konstruksjoner som ligger 0,5 m 
over gjennomsnittlig planert terreng rundt konstruksjonen skal medregnet i BYA. Det vil 
si at en veranda som vil ligge 2,5 m over terreng skal medregnes.  

Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Da det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, er det ikke behov for 
å vurdere det andre vilkåret. Kommunedirektøren vil likevel kommentere det andre 
vilkåret. 

 

 Fordeler må være klart større enn ulemper 
Det er kun angitt personlige fordeler i søknaden, dette skal i liten grad vektlegges. Det 
fremkommer av søknaden at det primært er for å forhindre store snømengder ved 
inngangspartiet som er bakgrunnen for utvidelse av verandaen. Det er beskrevet at ved 
en utvidelse av omsøkt veranda vil dette i stor grad forhindre at snøen samler seg her. 
Det fremkommer av plantegninger av fritidsboligen at ovennevnte inngang er inngang 
til bodarealer og ikke hovedinngangen på hytta. Den ligger i fremkant inntrukket under 
en liten balkong.  



Det er ikke kjent at det er gitt dispensasjon for utnyttelsesgrad tidligere. Det er en stor 
ulempe og vil medføre en svekkelse av reguleringsplanen ved å innvilge dispensasjon fra 
dette punktet. 
 

 
fig. 2 – snø ved inngangspartiet. 

Ombudsmannen har i flere saker uttalt at den klare hovedregelen er at 
reguleringsplaner skal følges inntil de endres eller oppheves, og at endringer i 
arealutnyttelsen av et område skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise 
dispensasjoner. Se blant annet ombudsmannens uttalelse i sak 2015/1635 med 
ytterligere henvisninger. 

Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel 
til å gi dispensasjon. 

 

«Kan»-skjønnet:  

Siden vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge 
dispensasjonssøknaden. Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å 
avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. Men kommunen er bundet av at vilkårene 
i § 19-2 må være oppfylt.  

Selv om vilkårene ikke er oppfylt velger Kommunedirektøren å si noe om presedens faren. I 
den konkrete saken er det stor fare for presedens, kommunedirektøren mener derfor at det 
skal gis avslag på dispensasjonssøknaden. 

Siden KD mener at de kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, kommer ikke 
«kan»-skjønnet til anvendelse. KD vil likevel peke på likebehandling med PMU-sak 37/20. 
Dette er sammenlignbare saker, og bør behandles likt. 

 

 



 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtak Plan- og miljøutvalget å gi avslag på 
søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden for gbnr 17/88/ seksjon 1 og 2.  

Vedtaket begrunnes med at:  

- Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via 
planprosesser og ikke via dispensasjoner.  

- Fordelene ikke er klart større enn ulempene. Utnyttelsesgrad er med på å denne 
helhet i området, fravik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens 
betydning.  
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