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Sammendrag: 

Logg arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver Geir Bergheim og Hege Marie Klev om 
dispensasjon fra punkt 3.1 om utnytting og størrelse i reguleringsbestemmelsene for Hafjell 
Arena, Lunnstaden. 

Kommunedirektøren finner at de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt, og anbefaler at det 
ikke gis dispensasjon. 

 

Saksutredning: 

Den 15.12.2021 mottok Øyer kommune søknad om oppføring av ny fritidsbolig på 
eiendommen Lunnstadlia 8, GBNR 155/299 FNR 5, med tilhørende søknad om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsenes punkt 3.1 om utnytting og størrelse. Det søkes om å ikke 
medregne 56,9 m2 utvendig BRA i bruksarealet for tomten. 

I søknaden om dispensasjon grunngis det hvorfor det bør tillates å ikke medregne de 
måleverdige utvendige arealene i beregning av utnyttelsesgrad. Søker anfører at: 

- Søylerekker og veggskiver som gjør at utvendig BRA innenfor disse skal medregnes etter 
regelverket, er medtatt av rene estetiske hensyn, for å bryte opp fasaden og gi den dybde 
og spill. Variasjon og oppbrutthet skal gjøre at fasadene ikke oppleves som monotone og 
flate for omgivelser og fjernvirkning. Dette stykker også opp vindusflatene, slik 
reguleringsplanen etterspør. 

- Måleregelen om 1 m. takutstikk åpner ikke opp for behov som melder seg når en 
vinterhytte skal beskyttes mot snøfokk, samt å binde sammen fasadeinntrykket til én 
helhetlig enhet. Hyttas sammenhengende tak, uten åpninger/hull i forbindelse med 
kjellernedgang, gir hytta et renere/penere helhetlig inntrykk enn en mer snirklete takform 
som følger ytterlivet slavisk med én meters avstand, og er dermed ikke en ulempe for 
omgivelsene mht. fjernvirkning. 

-  For å kompensere for den økte utstrekningen av søyler, veggskiver, takutstikk og de 
generelle arktitektoniske virkemidlene, er hyttas innvendige areal på kun 288,5 m2 av 
tillatte 300 m2. 

 



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.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  

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 og berørte interesser: 

Søknad om tillatelse er nabovarslet. Eier av Lunnstadlia 12 hadde merknad til nabovarselet, 
om mønehøyde, og aksepterer bebyggelsen under den forutsetning at mønehøyde ikke noe 
sted overstiger kote 932. Søker har svart eier av Lunnstadlia 12 at omsøkt tiltak vil ha møne 
på kote 932,3, og at dette er 85 cm lavere enn høyeste tillatte mønehøyde. 

Iht. pbl. §19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre 
regionale/statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 

 

Plangrunnlaget 

 



Tillatt tomteutnyttelse er TU=15%, men ikke større enn 300 m2 bruksareal pr. tomt Den 
planlagte fritidsboligen oppgis å ha innvendig BRA på 288,5 m2, og utvendig BRA på 56,9 m2, 
totalt 345,4 m2. Reguleringsbestemmelsene om bruksareal pr. tomt overskrides altså med 
45,4 m2/ ca. 15 %. 

Reguleringsbestemmelsene om utforming sier at farger skal være avdempet og tilpasset 
nabobygninger, og enkelte farger forbys. Store vindusflater skal unngås. 

 

Vurdering: 

For å imøtekomme innsendt byggesøknad betinger dette dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens pkt. 3.1 om utnyttelsesgrad. 

 

Miljø og naturmangfold 

Naturmangfoldloven §§ 8-10: 
Omsøkt tiltak, fritidsbebyggelse, vil ikke føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til 
dagens godkjente bruk, fastsatt i reguleringsplanen. Tiltaket holdes innenfor areal avsatt til 
formålet. 
 
Friluftsinteressene i området vil ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. I området er det 
hovedsakelig vegsystem/skiløypetraséer som nyttes for å gå og sykle. 
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Tiltaket skal plasseres i tråd med arealformål som gjennom en 
planprosess er godkjent for å utbygges. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses 
tiltaket å ha minimal innvirkning på naturmangfoldet utover det som er akseptert ved 
vedtak av reguleringsplan. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal 
det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe 
vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og 
kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke 
gjeldende med full tyngde i denne saken. 
 
Kultur: Det er ikke registrert kulturminner i dette området som blir berørt av omsøkt tiltak. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: det er ikke fare ved naturforhold eller vassdrag som må 
hensyntas her. 

  

Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon kan 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. 

 

Hensynet bak bestemmelsene om grad av utnytting 

Ved utarbeidelse av en reguleringsplan vil det være naturlig å sette opp rammer for grad av 
utnyttelse. Dette følger av pbl. § 12-7 nr. 1. I veileder til reguleringsplaner fremgår: 
Bestemmelsen gir en mulighet til å bruke plan- og bygningsloven aktivt for å gi føringer for 
en helhetlig estetisk utvikling av bebyggelsen og de fysiske omgivelsene for øvrig. 

 

I Hafjell arena – Lunnstaden har kommunestyret bestemt at utnyttelsesgraden settes til 
15% TU, men maksimalt 300 m2 BRA. Bakgrunn for hvorfor kommunestyret har kommet 
frem til akkurat denne utnyttelsesgraden er ikke forsøkt å ettergå i denne konkrete saken, 
men kommunedirektøren anser utnyttelsesgrad som en absolutt øvre grense for utnyttelse 
fastsatt av kommunestyret. Det kan tilføyes at utnyttelsesgrad gitt som 300 m2 BRA, med 
de bestemmelser om hva som inngår i beregning i underetasje, bør være tilstrekkelig for å 
løse hensikten med planen; fritidsbebyggelse. Utnyttelsesgraden i denne planen gir 
betydelig større potensial for store bygg enn reguleringsplaner i området som i hovedregel 
gir begrensning på 204 m2 BYA. 

For å beregne BRA brukes veileder for grad av utnytting H-2300. Ansvarlig søker har 
synliggjort i tråd med veilederen hvilke arealer som inngår som måleverdige arealer når 
man legger veilederen til grunn. Det fremgår at utnyttelsesgraden oversiges med 45,4  m2, 
og det begrunnes med estetikk og praktisk tilpasning med overbygg for noe uteområder 
langs bygningen. Kommunedirektøren finner at utnyttelsesgrad på 15% TU og/eller 300 m2 
er absolutte krav. Dersom disse målereglene fravikes som omsøkt, er kommunedirektøren 
av den oppfatning at hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side.  

 

Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes 
opp mot ulempene. 
 
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være 
begrunnet i grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å 
legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver 
påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det 
kan diskuteres hvor grensen går mot private fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. 
Ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens 
mening altså kunne vektlegges til en viss utstrekning. 
 
Fordelen ved å tillate de overbygde utearealene som omsøkt er ifølge søker av estetiske 
hensyn og praktiske hensyn for vinterbruk.  
 



Det er forståelig at man ønsker en estetisk hytte som ivaretar krav gitt i bestemmelsene 
med hensyn til glassfasader, samt at det ikke blir liggende snø i ønskede gangarealer 
utenfor hytteveggen. Kommunedirektøren er likevel av den oppfatning at denne 
problematikken kan løses innenfor de rammer som er gitt i reguleringsbestemmelsene. 
Planen legger lite føringer for bebyggelsen utover størrelse, glassbruk og fargevalg. 
Tiltakshavers personlige behov for å overskride utnyttelsesgraden ved å bygge overbygd 
måleverdig uteareal, kan således kun tillegges meget begrenset vekt.  
 
Ulempene ved å tillate en overskridelse av maksimal utnyttelsesgrad i 
reguleringsbestemmelsene er for det første at det bryter med hensikten bak 
bestemmelsen, som er til for å regulere den totale bygningsmassen på hver enkelteiendom. 
Dispensasjoner vil være med på å uthule planen.  Videre er det presedensvirkning, samt 
mangel på forutsigbarhet og likebehandling. Dette er en ulempe som må tillegges stor vekt.  
 
I vurderingen av fare for presedens har vi sett hen til at Lunnstaden er ca. 90 % utbygd, med 
ca. 9 ubebygde tomter, men samtidig at det skal oppføres en betydelig mengde nye hytter i 
Øyer sør. Kommunedirektøren har alltid håndhevet bestemmelsene knyttet til utnytting 
meget strengt, og det er få dispensasjoner som anbefales innvilget på dette grunnlaget. 
Dersom det gis dispensasjon på grad av utnyttelse, vil denne måleregelen i alle 
reguleringsplaner svekkes over tid. Kommunedirektørens vurdering er at det er en fare for 
presedensvirkning ved å gi dispensasjon i denne saken, og at det vil gi redusert 
forutsigbarhet og mindre grad av likebehandling også utover denne reguleringsplanen. 
Kommunedirektørens vurdering er at fordelene ved å gi dispensjon ikke vil være klart større 
enn ulempene. 
 

Samlet vurdering 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

Kommunens frie forvaltningsskjønn: 

Selv om de to vilkårene ikke er tilstede, knyttes det en betraktning til presedensvirkning. 
Det er de siste årene ikke gitt dispensasjon fra BYA-utnyttelsesgrad i fritidsbebyggelsen i 
Øyer. Det er en reell sjanse for uheldig presedensvirkning ved å tillate høyere utnyttelse av 
enkelteiendommer og enkeltbygg, jf. kommunens «kan-skjønn», og det er heller ikke 
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i planområdet.  

Faren for presedens er til stede ved å gi dispensasjon i denne saken. Det er stor 
sannsynlighet for at dette blir vanskelig å håndtere i sammenlignbare tilfeller senere. 
Forutsigbarhet og likebehandling er videre viktige hensyn mot å imøtekomme søknad om 
dispensasjon her.   

Kommunen har hatt en streng linje når det gjelder utnyttelsesgrad i reguleringsplaner. Det 
har ikke blitt gitt dispensasjon fra utnyttelsesgraden i hytteområder de siste årene, og det 
på langt mindre areal. Av hensyn til forutsigbarhet og likebehandling tilrår 



kommunedirektøren at Plan- og miljøutvalget fastholder den linjen som er lagt, og at etter 
kommunens frie forvaltningsskjønn tilrås også søknaden avslått. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.1 om utnytting og størrelse. De 
to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes 
vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn 
ulempene.  

 
Vedtaket begrunnes med at utnyttelsesgraden i planen ansees som absolutt, samt at 
ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling av juridiske 
bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre.  
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
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 Fagleder plan 

 


