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- Tegninger 
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Sammendrag: 

Den 28.10.2020 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Cato Jakobsen. Det 
søkes om dispensasjon fra utnyttelsesgraden på eiendommen. Det er et ønske om å få 
bygge 270 m2 BYA / 394 m2 BRA inkl. garasje på eiendommen. 

Tiltakshaver har fått en øyesykdom som medfører at boligens hovedfunksjoner må være 
samlet på en flate. Tiltakshaver mener det er vanskelig å tilfredsstille behovene for areal 
uten en dispensasjon fra utnyttelsesgraden på eiendommen. 

Kommunedirektørens (KD) innstilling til vedtak, etter en samlet vurdering, er å ikke innvilge 
dispensasjon. 

 

Saksutredning: 

Den 28.10.2020 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Cato Jakobsen. Det 
søkes om dispensasjon fra utnyttelsesgrad på eiendommen. I reguleringsplanen er det 
angitt TU=20 %, (TU – tomteutnyttelse) «Tomteutnyttelse – Tillat bruksareal (BRA) i prosent 
av tomtas areal». Tiltakshaver har fått en øyesykdom som medfører at boligens 
hovedfunksjoner må være samlet på en flate. Tiltakshaver mener det er vanskelig å 
tilfredsstille behovene for areal uten en dispensasjon fra utnyttelsesgraden på 
eiendommen. 

I henhold til reguleringsbestemmelsene kan eiendommen bebygges med BRA = 188,92 m2. 
Innsendt tegningsgrunnlag fremkommer det at total BRA er på: 

- U. etg  175 m2 
- 1. etg  175 m2 
- Garasje 044 m2 
- Totalt  394 m2 

Dette gjør at total utnyttelsesgrad overskrides med 205,08 m2. 



  
fig. 1 – Plantegning 1. etg 

 
fig. 2 – Plantagning underetasje 

 
fig. 3 – Perspektivtegninger 



Det har vært noe e-post korrespondanse med tiltakshaver for å presisere at det er to vilkår i 
loven som skal være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Ingen av disse vilkårene er nevnt i 
søknaden om dispensasjon. For å bevisstgjøre tiltakshaver om mulighetene for å forbedre 
søknaden sin har det også være telefonkontakt.  Tiltakshaver fastholdt på telefon at det var 
viktig å ha alt på en flate, og at det var, i tillegg til sykdommen, av hensyn til familien. Ut 
over dette oppfattet administrasjonen det slik at tiltakshaver ikke ønsket å komme mer 
utfyllende begrunnelse skriftlig. Søknaden er derfor behandlet på innsendt grunnlag, og slik 
telefonsamtalen ble oppfattet. 

 

Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn 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 § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det ikke som 
nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke ansees 
berørt. 

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

 

Naboer: 

Alle naboer er varslet og det har ikke kommet inn merknader. 

Øyer kommune er ikke nabovarslet, men har vært involvert i saken på grunn av spørsmål 
om kjøp av eiendom i forbindelse med byggesaken. 

 

Plangrunnlaget: 

I plankartet er %TU (tomteutnyttelse) satt til 20%. 

Planen er fra 1989, ser man tilbake på grad av utnytting i perioden 1987 – 1997 er: 
«Tomteutnyttelse – Tillat bruksareal i prosent av tomtas areal.» 

 

  



Vurdering: 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

Reguleringsplanen for Bådstøsvingen er fra 1989, bestemmelsen det søkes om dispensasjon 
fra er angitt i plankartet. For område B1, åpen boligbebyggelse, er TU = 20 %. Som 
beskrevet er TU tillat bruksareal i prosent av tomtas areal. Bestemmelsen er satt til å 
regulere størrelsen på bebyggelsen. Den konkrete eiendommen er på 994,6 m2, noe som 
tilsier at tillatt BRA på eiendommen vil være 188,92 m2 inkludert garasje. Eiendommen 
ligger i et skrånet terreng der tiltakshaver har ønske om å bygge med underetasje. 
Byggteknisk vil dette være en god løsning for bebyggelse i skrånet terreng, underetasjen vil 
også da ha et BRA. 

Det er på det rene at dette er en gammel plan og ser man hen til nyere planer vil de som 
oftest ha utnyttelsesgrad angitt i BYA, der møne og gesimshøyder bestemmer volum på 
byggene.  

Kommunedirektøren mener at selv om dette er en gammel plan er TU stor nok til å kunne 
oppføre en enebolig med dagens kvaliteter. I henhold til tiltakshaver sykdom der alle 
hovedfunksjoner må være på en flate vil arealene dekke behovene. Hovedfunksjoner som 
stue, kjøkken, soverom, bad og bod vil man kunne få plassert i samme etasje også i henhold 
til gjeldende plan. 

Kommunedirektøren mener etter vurderingen at hensynet bak bestemmelsen vil bli 
vesentlig tilsidesatt. 

 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 

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

Fordelen i den konkrete saken er tydelige, selv om den er av personlig karakter. 
Kommunedirektøren mener at tiltakshavers sykdom skal kun vektlegges delvis i den 
konkrete saken. Det er gitt at ved en øyesykdom må alle hovedfunksjoner i en bolig være 
samlet på samme flate. Det er angitt i søknaden at det blir vanskelig å tilfredsstille 
tiltakshavers behov for arealer sier Kommunedirektøren seg uenig i. Det skal bygges med 
underetasje der det er mer enn areal nok til å etablere rom som ikke underlegger seg 
hovedfunksjonene. 

Ulempene ved å dispensere fra utnyttelsesgrad er at bygninger og volum blir større enn hva 
planen og området er regulert til. Sett i forhold til de andre omkringliggende husene, og 
den utnyttelse som er der, vil omsøkte tiltak bli større og mer dominerende  

Fordelene er få der ulempene minst opphever fordelen. Kommunedirektøren mener derfor 
at fordelen ikke er klart større enn ulempene. 

  



«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.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi avslag på 
søknad om dispensasjon fra Plan-Id 353 Bådstøsvingen som omhandler utnyttelsesgrad 
Vedtaket begrunnes med at: 

Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Planen er satt til å regulere størrelser 
og volum på bygningsmassen. Selv om planen er fra 1989 vil TU være stor nok med tanke 
på å bygge et moderne hjem der alle hovedfunksjonene er tilrettelagt på en flate. 

Fordelene er ikke er klart større enn ulempene. Ulempene ved en dispensasjon vil øke 
volumet og størrelsen på bygningsmassen. I planen er dette regulert inn ved at TU = 20 %. 
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