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Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at planutvalget i Øyer kommune innvilger dispensasjon fra arealformål 
alpin, slik at det kan føres opp en garasje på Råbøl gård sør for gangkulvert. Plassering og 
øvrige forhold avklares i byggesaken. 
 
Saksutredning: 
Råbøl gård ligger midt i alpinanlegget i Hafjell og er vintertid uten bilveg. Tunet på Råbøl 
gård har arealformål «alpin» i gjeldende kommunedelplan og reguleringsplan for Hafjell 
øvre del (1988). Innenfor alpinformålet er det kun åpning for elementer som er nødvendig 
for å drifte alpinanlegget.  
 
Det ble sommeren 2017 bygd en gangkulvert slik at tunet kan nyttes også på vinterstid med 
sikker adkomst inn til tundet gjennom den alpine nedfarten. 
 
Råbøl skriver i sin søknad at parkering vinterstid må skje sør for nedfarten. Ut fra praktiske 
årsaker er det ønske om å oppføre en garasje, både til å hensette bilen, men også til lagring 
av utstyr en finner nødvendig å ha for hånden gitt situasjonen med å parkere langt unna 
tunet. 
 
Plasseringen fremkommer av byggesøknad. Plassering er avklart med Hafjell alpinanlegg. 
 
Kommentar til kommunal behandling av saken: 
Ola Råbøl kontaktet Øyer kommune v/ byggesak i 2017 med spørsmål om hvilken prosess 
som måtte til for å realisere oppføring av garasje. Det ble, beklagelig vis, ikke informert om 
at det måtte søkes dispensasjon fra arealplan i området. Dette ble først avdekket når Råbøl i 
mai 2018 spurte om plasseringen var ok. Han hadde allerede fått klarsignal til å ta ut 
tomten. 
 
I forsøk på å rette feil veiledning, har Råbøl blitt tilskrevet og informert om at 
administrasjonen ikke motsetter seg at dispensasjon blir gitt, og at det blir gitt positiv 
innstilling til planutvalget. Han har etter det, for egen risiko, igangsatt tiltaket. 
 
Lovgrunnlaget 



Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.  
 
Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal være varslet 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 fremgår i pbl § 19-2 (2)- (4). Hensynet 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 konsekvens 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. § 19-2 (4). 
 
Vurdering: 
 
Råbøl gård inngår som et kulturlandskapselement i den alpine nedfarten i Hafjell. Hele 
gården er omfattet av arealformål «alpin». Av den grunn er alle tiltak som ikke er direkte 
knyttet til alpin i strid med arealformålet, og behov for dispensasjon oppstår. 
 
Tiltaket planlegges helt i utkanten av arealformålets avgrensning. Dersom tiltaket hadde 
blitt skjøvet mer mot sør, ville det ligget i LNF-området. 
 
Råbøl gård er i en særsituasjon mht arealformål og bestemmelser til formålet. Det er derfor 
gode grunner til å dispensere fra arealformålet, idet tiltak knyttet til tunet ikke omfattes av 
det arealformålet skal regulerer. 
 
Angående plassering av garasjen på eiendommen, så er denne lagt så optimalt som det er 
mulig, gitt ønske om kort avstand til tunet. Videre er det viktig at plasseringen ikke er til 
hinder for alpin utøvelse eller drift. Det er helt avgjørende for aksept for plassering at det 
ikke er vinterveg frem til tunet. 
 
Det ansees ikke at regionale og statlige myndigheters ansvarsområder berøres ved 
vurdering av denne dispensasjonssøknaden.  
 
Hafjell alpinanlegg har skriftlig gitt samtykke til tiltaket.  
 
Tiltaket har ikke negativ påvirkning på naturgrunnlag eller jordbruksgrunnlaget i området. 
Det er ikke registrert kulturminner i nærområdet via rapport i GLO-kart. Videre er ikke 
tiltaket relevant mht trafikksikkerhet, adkomstvurdering eller andre vurderingskriterier. 
Dersom det hadde vært regulert som LNF-formål ville det vært naturlig å vurdere om valgt 



avstand til tunet skulle ha påvirkning på utfallet av dispensasjonen. Siden det ikke er 
kjøreveg frem på vinterstid, så er dette avgjørende for at det aksepteres at garasjen legges 
så langt fra tunet.  
 
Tiltaket tilsidesetter ikke hensynene bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens 
formålsbestemmelse. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, og det 
anbefales at dispensasjon innvilges. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi 
dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplan Hafjell Øvre del, slik at det kan oppføres en 
garasje i et område som er regulert til alpin formål. Øvrige forhold for å få tillatelse avklares i 
byggesaken.  
 
Tiltaket tilsidesetter ikke formålet med arealkategorien alpin der garasjen ønskes plassert, 
og det er av praktiske årsaker ikke ønskelig å anlegge en helårsgarasje dit det ikke går 
helårsveg. Samfunnsinteressene i området tilsider at fordelene ved å innvilge dispensasjon 
er klart større enn ulempene. 
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