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DISPENSASJON FRA REGPLAN 153B - GBNR 26/194 - FURTHOLOA 83 - FRITIDSBOLIG  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon som fulgte byggesøknad, 6.7.2018  
Ny søknad om dispensasjon, 25.4.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan med kart og bestemmelser for Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019 
 
Sammendrag: 
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på Lisetra 2 for å kunne få bygge en 
fritidsbolig med underetasje på tomt 26/194. Det er åpnet for å tillate fritidsbolig med 
underetasje i de nye reguleringsbestemmelsene, men det er ikke tatt høyde for dette ved 
angivelse av utnyttelsesgrad. Inntil dette er rettet, er det behov for å dispensere fra 
bestemmelsene for å kunne gi byggetillatelser for fritidsboliger med underetasje. Da 
terrengforholdene ligger til rette for å plassere hytten i terrenget med underetasje foreslås 
at dispensasjons innvilges. 
 
Saksutredning: 
Reviderte bestemmelser i reguleringsplan for Lisetra 2, planid 153B, ble vedtatt i 
kommunestyremøte 28.3.2019, i sak 27/19. 
 
I de reviderte planbestemmelsene ble det for fritidsboliger gjort noen endringer fra da 
gjeldende plan. Eksempelvis ble det økt BRA med 10 m2 på BFF15-17. Videre ble det tillatt 
med oppstugu på gitte vilkår, og det ble åpnet for å bygge fritidsbolig med underetasje 
dersom byggearealet var bratt nok til at det var en god løsning.  
 
Rådmannen har ved utleggelse av bestemmelsene til offentlig ettersyn gjennomgått disse 
for å sikre at bestemmelsene er korrekte og at de omfatter det Øyer kommune ønsker å 
regulere. I de aller fleste revisjoner av eksisterende planer og nye planer opereres det med 
utnyttelsesgrad gitt i BYA («fotavtrykk»). I planen for Lisetra 2 har regulanten (Hafjell Nord 
AS) bedt om at utnyttelsesgraden beholdes som BRA (sum av alle etasjers bruksareal 
innvendig), da utbygger har inngått avløpsavtale knyttet til et gitt antall kvm BRA for 
området. Dette har kommunen ikke noen innvendinger mot, men har glemt å ta høyde for 
dette når bestemmelsene om underetasje ble lagt inn.  
 
Intensjonen med å tillate underetasje var at det på bratte byggearealer skulle tillates 
underetasje for å minske terrenginngrep. Når dette tillates uten at det tas høyde for det ved 
angivelse av BRA, blir total-BRA-angivelse for liten, siden det er satt krav i bestemmelsene 
om at underetasjen skal bygges med full målbar høyde. Det må derfor dispenseres fra 
bestemmelsene om BRA for å kunne tillate hytter med underetasje. Rådmannen setter som 



forutsetning at bebyggelsen, uten medregnet underetasje, ikke overstiger BRA-utnyttelsen 
gitt i planen. 
 
ARR Arkitekter AS søker dispensasjon fra bestemmelsene, slik at det kan bygges en hytte 
med underetasje, der underetasjen ikke medregnes i tomtens utnyttelsesgrad. 
 
Den 6.7.2018 leverte de komplett byggesøknad med søknad om dispensasjon etter de 
gamle bestemmelsene. Det var da foretatt befaring av tomten med leder for byggesak. Ved 
ønsket plassering av fritidsboligen, vil den ligge godt i terrenget dersom den ble bygd med 
underetasje. En nabo har gitt negativ merknad til tiltaket, men dette gjaldt annekset. 
Annekset inngår nå ikke i søknaden om tiltak. Hafjell Nord, utbygger av teknisk infrastruktur 
for området, har i epost 18.5.2017 uttalt at de stiller seg positiv til tiltaket. På grunn av det 
vedtatte midlertidige forbudet mot tiltak, ble søknaden lagt i bero til planvedtak.  
 
Ved gjennomgang av søknaden etter at nye bestemmelser ble vedtatt i mars 2019, ser 
rådmannen at den er en logisk feil i bestemmelsene som gjør at det er behov for å behandle 
søknader for fritidsbolig med underetasje som dispensasjonssak selv om bestemmelsene er 
endret.  
 
Det er ikke gjennomført høring ut til regionale myndigheter da rådmannen ikke anser deres 
myndighetsområde som berørt. 
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 
nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
 
Vurdering: 
Søknad om dispensasjon er grunngitt, og naboer varslet. Varselet ble sendt i 2018. Det er en 
ny naboeier, gbnr 26/206. Denne er varslet nå, og de har akseptert tiltaket. Øyer kommune 
har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring til regionale og statlige 
myndigheter. 
 
Omsøkte tiltak er i overensstemmelse med pkt. 2.1 og 2.3 i reguleringsbestemmelsene, med 
i strid med pkt. 2.5, og kan ikke tillates dersom det ikke dispenseres fra denne.  



 
Pkt. 2.5: «I områdene BFF15-17 tillates oppført 3 bygninger pr. tomt; hytte, anneks og 
uthus/garasje. Maksimalt tillat bruksareal (BRA) skal ikke overstige 200 m2. Samlet 
bygningsmasse skal ikke overstige 160 m2 BRA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og 
uthus/garasje skal ikke overstige 40 m2. (…)». 
 
For å vise den logiske feilen, vises et tenkt tilfelle: 
I et tenkt tilfelle vil 70 m2 medgå til anneks og garasje dersom bestemmelsene utnyttes 
maksimalt for disse to typer bygg. Det gjenstår da 90 m2 til fritidsbolig. Dersom denne skal 
legges i bratt terreng, vil det med gjeldende bestemmelse, der det regnes i BRA, kun tillates 
en hytte med grunnflate på 45 m2 BRA, da begge etasjene teller med i BRA. Dette til forskjell 
hvis bestemmelsene var angitt i BYA, der kun fotavtrykket blir beregnet.  
 
Dette er ikke intensjonen med å tillate fritidsboliger med underetasje innenfor planområdet. 
Inntil kommunen får endret bestemmelsene, behandles søknader om tiltak for fritidsboliger 
med underetasje som dispensasjoner fra plan.  
 
Under vises omsøkte tomt med turkis farge. Tomten ligger på kotene 819-822, og er godt 
tilpasset en fritidsbolig med sokkel. Nabotomt 26/193 er tillatt bebygd med sokkel etter en 
dispensasjon fra de gamle bestemmelsene i 2017. 
 

  
 
Bestemmelsen det dispenseres fra blir naturlig nok tilsidesatt for denne tomten, men det 
totale inntrykket bestemmelsen er satt til å regulere blir ikke nevneverdig berørt.  
 
Pkt. 1.3 om terrenginngrep: «Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at 
skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det 
som er nødvendig for å få ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser 
og etablert løyper/stier. (…)» underbygger at det bør tillates fritidsbebyggelse som tilpasser 
seg terrenget fremfor store terrenginngrep.  
 
Lovens formålsbestemmelse blir heller ikke vesentlig tilsidesatt ved å tillate omsøkte 
dispensasjon. Helhetsinntrykket av tomten vil bli bedre da tiltaket gjør at det blir mindre 
skjæring/fylling og terrenget utnyttes naturlig.  
 
Fordelene ved å innvilge omsøkte dispensasjon er klart større enn å nekte den. 
 



Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra pkt. 2.5 i bestemmelsene slik at 
antall m2 som underetasjen på fritidsboligen utgjør, ikke medregnes i BRA for 
bygningsmassen på 160 m2.  
 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra settes ikke vesentlig til side. 
 
Det gis tillatelse til dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 2.5 i reguleringsplan for 
Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019, slik som omsøkt. Tillatelse til at samlet bygningsmasse 
overskrider 160 m2 BRA legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen 
Gnr 26, Bnr 194.  
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
- Overskridelsen kan kun utgjøre underetasje i fritidsboligen.  
- Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Dispensasjonen innvilges fordi bestemmelsene innbyrdes ikke er samstemte. Det er en 
logisk brist mellom bestemmelsenes pkt. 2.1 og 2.3 versus 2.5. Intensjonen i 
bestemmelsene var at fritidsboligene skulle være i en normal størrelse, men kunne bygges 
med underetasje der forholdene lå til rette for det. 
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Rådmann


