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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 

Sammendrag: 
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra reguleringsplanen B 12e – Skalmstadenga pkt 2.3 som 
omhandler byggegrense. Han ønsker å flytte garasjen nærmere tomtegrensen enn tillatt 
byggegrense. Tomten har en byggegrense på 4 m. Dagens godkjente plassering er inntil 
byggegrensen.  

Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra Reguleringsplanens bestemmelser om 
byggegrense på vilkår 

Saksutredning: 
18.5.2018 mottok Øyer kommune søknad om tillatelse til tiltak for bygging av bolig og 
garasje i Sørbygdsvegen 205. Det ble gitt tillatelse til begge deler 30.5.2018.  Søknad om 
endring av plassering av garasje ble mottatt 26.4.2019. Dispensasjonssøknad ble mottatt 
22.8.2019. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen B12e – Skalmstadenga pkt 2.3 
som omhandler byggegrense. 

 

Bestemmelsene i reguleringsplanen B12e – Skalmstadenga pkt 2.3 «Plassering av 
bebyggelsen» sier: 

Plankartet viser byggegrenser mot eiendomsgrense på 4 meter. Mindre bygg kan plasseres 
inntil 1 meter fra eiendomsgrense jfr. plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 



 
 

 

Bakgrunn for søknaden: 

Tomten har en byggegrense på 4 m fra nabogrense.  Eier ønsker å flytte garasjen inntil 1,0 m 
fra nabogrense mot nord og 2,0 m fra nabogrense mot vest.  I utgangspunktet ønsket 
tiltakshaver å flytte garasjen inntil 1,0 m fra grensen mot vest, men pga. kommunens VA 
ledning i dette området kan garasjen ikke plasseres nærmere enn 2,0 m fra denne grensen for å 
ivareta sikker avstand fra ledningen i hht. VA-normen. Garasjen har en størrelse på 70,2m² 
BYA (7.8 m x 9.0 m). Dagens godkjente plassering, der garasjen er plassert inntil 



byggegrensen mot nord og vest gir et areal mellom garasje og tomtegrense som er lite 
anvendbart. 

 

 
 

 

Etter planering av tomta viser det seg at det ligger terrengmessig godt til rette for at garasjen 
kan plasseres litt nærmere tomtegrensen mot vest og nord. Ønsket forskyvning vil gi bedre 
plass på tomta, mellom bolig og garasje, og dermed bedre plass for både parkering og flate 
oppholds/leikearealer på tomta.  

Mot vest grenser tomta mot eiendom 4/109, som er areal for vegføringer, grøntareal og 
ledningsføringer.  Her søkes det om å plassere garasjen 2,0 m fra grensa. Forskyvningen skjer 
parallelt med ledningstrase og veg og vil ikke føre til at garasjen kommer nærmere 
eksisterende infrastruktur. 

Mot nord grenser tomta mot eiendommen 4/1, som er gården Skalmstad.  Dette arealet er 
regulert til landbruk. Det søkes om å plassere garasjen 1,0 meter fra denne nabogrensa. 

 



 

 

Siden tomten grenser mot landbruksareal mot nord og friareal mot vest vil flyttingen av 
garasje ikke være til sjenanse for noen naboer. Naboer er varslet og det er ingen innsigelser 
mot ny plassering. 

 

 

 

 

 

 

Vurdering: 
I Pbl § 19-1 søknad om dispensasjon – fremgår at begrunnet søknad må foreligge.  Videre 
skal naboer varsles og regionale – statlige myndigheter høres dersom det berører deres 
saksområde direkte. 

 
 

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.  
 

Fordelene med endringen av plasseringen er først og fremst knyttet til plassforholdene og 
utnyttelsen av tomtearealet på eiendommen 4/111.  Arealet mellom bolig og garasje og 
mellom adkomsten til tomta og garasjen, er verdifullt areal både med tanke på parkering, 
uteopphold og leik.   

I reguleringsbestemmelsene for B12e – Skalmstadenga åpnes det for at mindre bygg kan 
plasseres intill 1 m fra nabogense. Mindre bygg oppfattes som bygg under 50 m². Dette 
bygget er større (70 m²), men kunne vært plassert på tomta uten disp dersom det var innenfor 
byggegrensa. 

 

Så langt vi kan se vil ikke justert plassering medføre ulemper for naboer eller tilgrensede 
tekniske anlegg. Nødvendig avstand til ledningsnett (VA-ledning) og veg er ivaretatt siden 
forskyvningen vil skje parallelt med ledningstrase. Naboer er varslet og det er ikke kommet 
noen innsigelser på justert plassering. 

 

Konklusjon: 



Rådmannen mener at fordelene ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene ved å 
nekte. Verken innholdet i planen det søkes dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i loven 
blir nevneverdig tilsidesatt. Det anbefales at det gis dispensasjon i denne konkrete saken. 

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen B12 
e – Skalmstadenga pkt 2.3 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon fra 
kravet om byggegrense på 4 m, slik at konkret søknad mottatt 22.8.2019 (arkivsak 18/614-
14), om tiltak på gnr/bnr 4/111 kan aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd 
med reguleringsplanens bestemmelser hjemlet i pkt.2.3. 

Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klar større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Tillatelsen gis med følgende vilkår: 
 Ved plassering av garasjen må kravet om avstand på 4 m til kommunens VA 

ledning ivaretas. 
 
 
Ådne Bakke                   Bjarne Sivertsen 
Rådmann        saksbehandler


