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DISPENSASJON - GBNR 12/28 - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - NYE VILKÅR  
 
 
Vedlegg: 

- Samlet saksfremstilling fra dispensasjonsbehandling den 19.01.2021 sak 2/21 
- Nye tegninger 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplanen for Øyer Sør 
 
Sammendrag: 

Det ble den 13.11.2020 søkt om dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig på gbnr. 
12/28. Det omsøkte tiltaket krever dispensasjon fra LNF-formålet. Dispensasjon ble 
innvilget med vilkår. I ettertid når byggesøknaden skal behandles ser Kommunedirektøren 
at vilkårene i saken burde være formulert annerledes. 

Kommunedirektørens (KD) forslag til vedtak er å innvilge dispensasjon med vilkår. 

 

Saksutredning: 

Saksutredningen vil ikke være forandret fra dispensasjonsbehandlingen i sak 2/21 den 
19.01.2021. Det er et av vilkårene som formuleres på en annen måte. Vilkåret om høyder 
blir bedre tilpasset eksisterende planer samt bedre tilpasset utformingen på det konkrete 
tiltaket der vilkårene i sak 2/21 ikke var satt i sammenheng med tiltaket.  

 

Vurdering: 

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.  

Vurderingen av dispensasjonen vil ikke være forandret fra dispensasjonsbehandlingen i sak 
2/21 den 19.01.2021 da det nå kun er et av vilkårene som formuleres på en annen måte. 
Vilkåret om høyder er ikke tatt med i vurderingen da dette er kun satt som en begrensning 
på volum på tiltaket.  

KD ser at vilkåret var uheldig satt da det ikke var noen direkte sammenheng mellom 
hvordan vilkåret er satt og det omsøkte tiltaket.  

Det er det andre vilkåret som er endret.  



Endringen er fra: 

- Mønehøyde inntil 8,90 m og gesimshøyde inntil 5,90 m, målt 30 cm under ferdig 
innvendig gulv.  

Til KDs forsalg: 

- Mønehøyde inntil 7,0 m og gesimshøyde inntil 5,5 m, målt fra planert terreng i 
sokkelfasaden. 

Vilkår om tillatt møne- og gesimshøyden er satt lavere enn i vedtak fra sak 2/21, men det 
målsettes fra et annet punkt. Denne målsettingen er brukt i flere planer der det er tillatt å 
bygge med sokkel. 

Ved å målsette fra planert terreng i sokkelfasaden vil den synlige høyden være gjeldene ved 
høyde måling, og vil være med å begrense det synlige volumet på bakken.  

Det omsøkte tiltaket, der de graver ned deler av sokkelen for å dempe høyden, ville blitt 
straffet ved en målsetting gitt i vilkår fra sak 2/21.  

 
fig. 1 – snitt med påsatt møne- og gesimshøyde 

 
fig.2 – viser nedgravd sokkel   fig. 3 – viser ellers lav høyde 

 
KD mener at begge de kumulative vilkårene fortsatt er oppfylt etter at vilkåret er endret. 

 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 



Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
LNF-formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Tiltaket er 
søknadspliktig etter pbl. § 20-1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i 
overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig lovverk.  

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å delvis innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen. Det settes følgende 
vilkår:  

- Maks utnyttelsesgrad begrenses til 125m2 BYA.  

- Mønehøyde inntil 7,0 m og gesimshøyde inntil 5,5 m, målt fra planert terreng i 
sokkelfasaden. 
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