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Sammendrag 
Byggmester Magne Fjellhaug AS søker på vegne av Kristian Lunde og Elise Hunder om dispensasjon 
for riving/oppføring av enebolig og garasje, samt grensejustering av tomtegrenser. Dette gjelder 
gbnr. 16/23 som innbefattes av LNF-område i kommunedelplan for Øyer sør. Kommunedirektøren 
tilrår at søknaden om dispensasjonen innvilges. 
 
Saksutredning 
Bakgrunn: 
Den 03.07.20 mottok Øyer kommune en ett-trinns søknad ang. riving/oppføring av enebolig og 
garasje på gbnr. 16/23. Byggmester Magne Fjellhaug AS står oppført som ansvarlig søker på vegne 
av Kristian Lunde og Elise Hunder. I det følgende er det søknaden om dispensasjon som behandles.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiltakshaver er gjort oppmerksom på at eiendommen er registrert som frittliggende enebolig i 
landbruksområde, og at det ved tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring må søkes om 
dispensasjon fra kommunedelplan for Øyer sør. Som en del av ett-trinns søknaden ble det lagt ved 
søknad om dispensasjon for riving/oppføring av enebolig og garasje, samt grensejustering av 
tomtegrenser. Arealet som justeres er av en slik størrelse at endringen av grensene medfører en 

Eiendommen er markert med rød 
sirkel og ligger like nord for Hafjell 
alpinanlegg langs Sørbygdsvegen.



arealoverføring istedenfor grensejustering j.fr Matrikkelloven. Tiltakshaver begrunner søknaden 
med at nåværende bolig er av eldre karakter og lite hensiktsmessig utnyttelse/løsninger ift. dagens 
standard og familiesituasjon. Eksisterende bebyggelse vil kreve mye oppgraderinger og vedlikehold, 
og det sees som en mer formålstjenlig løsning å rive/oppføre nye bygg som tilfredsstiller dagens 
krav iht. TEK17. I forbindelse med plassering av ny bebyggelse og innkjørsel, bør det også foreligge 
en bedre oppdeling av eiendommen, herav søknad om arealoverføring. Det foreligger skriftlig avtale 
mellom eier av gbnr. 16/2 og tiltakshaver som gir tillatelse til overføring av omsøkt areal. 
 
Plangrunnlaget:  
Kommunedelplan for Øyer sør utgjør 
plangrunnlaget for omtalt eiendom. Iht. plan ligger 
eiendommen (markert i rød sirkel i kartutsnitt t.h.) 
i LNF2 hvor det skal tas spesielt hensyn til 
kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. LNF-
områder er i utgangspunktet underlagt et generelt 
bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn til 
landbruk, natur og friluft. Den eneste 
byggeaktiviteten som tillates er den som har 
direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden 
næring.  
 
Av bestemmelsene i kommunedelplan for Øyer sør fremgår følgende;  
«2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan  
godkjennes i hht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring  
skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.» 
 
De omsøkte tiltakene er uavhengig av stedbunden næring, og det søkes derfor om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen for følgende tiltak;  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tillegg krever arealoverføring dispensasjon fordi arealet som ønskes innlemmet i tomten, vil endre 
bruken fra landbrukseiendom til boligeiendom, og dermed være i strid med LNF-formålet. Det søkes 
derfor om dispensasjon fra LNF-formålet for å overføre areal mellom tilgrensende matrikkelenheter 
uten at arealet opprettes som egen matrikkelenhet jf. matrikkellovens § 15. Det omsøkte arealet 
omfatter ca. 350m2, noe som vil gi en økning på tiltakshavers eiendom fra 1437m2 til ca. 1787m2. 
Før slik arealoverføring kan matrikkelføres må det være gitt tillatelse etter plan- og bygningslovens  
§ 20-1 m. Øvrige krav til arealoverføring må være dokumenter oppfylt i egen søknad om 
oppmålingsforretning som arealoverføring. 

 Oppføring av ny enebolig og garasje
iht. tegninger datert 20.09.20

 Riving av enebolig og garasje



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet pbl.) 
kapittel 19. Det må foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4).  
 
Naboer, berørte interesser og relevante tillatelser:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Dette inkluderer nærmeste naboer, inkludert Innlandet 
fylkeskommune. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse med dette.  
 
Tiltakshaver har langsgående med byggesøknad, sendt inn søknad til Innlandet fylkeskommune om 
dispensasjon fra byggegrense mot fv. 2560 Sørbygdsvegen. Fylkeskommunen konkluderer med at 
tiltak ikke vil komme i konflikt med veg- og trafikkinteresse, og 03.09.20 vedtas følgende; 
«Med hjemmel i veglova §30 og §34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 2560 
Sørbygdsvegen for å rive eksisterende bolig og uthus og deretter oppføre ny bolig og garasje på gnr. 
16 bnr. 23 i Øyer kommune.» 
 
Det foreligger også uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med flytting av avkjørsel. Vegen har 
bruksklasse D med mindre streng holdning, og Statens vegvesen har således ingen innvendinger om 
flytting av avkjørsel. 03.07.19 vedtas følgende; 
 
«Med hjemmel i vegloven § 40 og § 43 gir vi tillatelse til flytting av avkjørsel fra fv. 2560 (tidligere fv. 
361) til eiendom gnr. 16 bnr. 23 i Øyer kommune.» 
 

 Arealoverføring iht. situasjonskart 
datert 01.09.20. Eksisterende tomt er 
markert med grønn strek. Tomt 
inkludert omsøkt arealoverføring er 
markert med rød strek. 

Merk: Arealene er ikke nøyaktig 
oppmålt. 



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. Beslutningen er tatt med grunnlag i 
at eiendommen er å betrakte som en etablert boligeiendom. I tillegg skal bygningsmassen først og 
fremst rives og bygges opp igjen på samme sted. Uthuset vil oppføres i samme størrelse. Når det 
gjelder arealoverføringen, så gjelder dette et inneklemt areal mellom boligeiendommen og vegen, 
som i dag ikke har noen betydning for jordbruksdriften. Det ansees derfor ikke at det berører 
regionale og statlige myndigheters saksområder. 
 
 
Vurdering 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg kjørt 
analyserapport gjennom kartløsningen Glokart.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Tiltak går utover byggegrense mot Sørbygdsvegen, men dette er dispensert fra i vedtak fra 
Innlandet fylkeskommune (datert 03.09.20.) Iht. vedtaksbrevet vil ikke riving av eksisterende bygg 
og oppføring av ny bolig og garasje komme i konflikt med veg- og trafikkinteresse eller hensynet til 
miljøet langs vegen. Tiltaket vil heller ikke påvirke trafikksikkerheten, avkjørselsforhold eller 
siktforhold på stedet.  
 
Landbruk:  
Tiltak vil først og fremst berøre arealer som 
allerede er tatt i bruk til boligformål. Tomten slik 
den fremgår i dag, inkluderer også innmarksbeite 
som er definert som dyrkbar jord i vest. Dette 
strekker seg utover den tilgrensende 
landbrukseiendommen (gbnr. 16/2.) Tiltakshaver 
ønsker å innlemme areal mellom bebyggelse og 
veg i øst. Dette vil omfatte reduksjon av 
tilgrensende landbrukseiendom. Likevel er ikke 
dette arealet å anse som gunstig areal for 
landbruksdrift. Iht. kartanalyse utført september 
2020, er arealet som innehar eksisterende og 
fremtidig bebyggelse markert som «bebygd» areal. Tiltak vil dermed ikke medføre press på dyrket 
mark og kommunedirektøren har kommet til at det ikke foreligger forhold som er aktuelle å vurdere 
fra landbruksfaglig hold.  
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger ikke 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket arter av 
spesiell interesse. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn 
som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak 
vedrørende konsekvenser for naturmangfold. 
 
Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i området. Iht. 
lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene 
dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 



Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Tomten i sin helhet ligger innenfor 
NVE’s aktsomhetssone for jord- og 
flomskred. I tillegg er det registrert et 
bekkeløp i sør, hvorav aktsomhetssone 
berører sørlige del av tomten, inkl. 
deler av garasjen. Det er derfor 
gjennomført en detaljert flom- og 
skredvurdering av Skred AS i 
forbindelse med omsøkt tiltak. I 
rapporten konkluderes det med at den 
vurderte tomten ligger utenfor 
faresonen for skred og at planlagt 
enebolig kan oppføres uten ytterligere 
tiltak mot skred. Det er også vurdert til at tomten ligger utenfor faresone for flom iht. TEK17. Selv 
om oppstrøms kulvert ikke har tilstrekkelig kapasitet for en 200-års flom, vil ikke flomveien fra 
kulverten påvirke tomten. Det anbefales likevel å holde en 20m sikkerhetsavstand til bekk for å 
ivareta erosjonssikkerheten.    
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
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. 
 
Det søkes om dispensasjon fra bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør for riving/ 
oppføring av bolig og garasje, samt dispensasjon fra LNF-formål i forbindelse med arealoverføring. 
Disse må vurderes hver for seg.  
 
Vurdering av dispensasjon fra bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør: 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Innenfor LNF2 skal det tas spesielt 
hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen 
er ønskelig for å kunne kontrollere utbyggingsmønsteret generelt. Tiltak som angår omsøkt 
bebyggelse kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn, da tomten allerede er benyttet 
som boligeiendom.  
 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det 
opplyses at bebyggelsen er av eldre karakter og innehar en lite hensiktsmessig utnyttelse ift. 
dagens standard og familiesituasjon. I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på 
tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler 
som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Dersom tiltakshaver skal beholde 
eksisterende bygningsmasse, vil dette kreve mye oppgraderinger og vedlikehold. Det anføres som 



en mer formålstjenlig løsning å rive/oppføre nye bygg som tilfredsstiller dagens krav iht. TEK17, og 
som samtidig innehar bedre løsninger ift. familiesituasjon. Kommunedirektøren mener at omsøkte 
tiltak innebærer areal- og ressursdisponeringsbehov som kan tillegges vekt i en 
dispensasjonsvurdering. Kommunen anser det som en fordel at eksisterende bygningsmasse blir 
erstattet slik at det ikke fører til ytterligere forringelse. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å innvilge dispensasjon til å 
rive/oppføre ny bebyggelse ettersom tiltakene hensyntar landbruk, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l.  
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. Lovgiver 
har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. 
I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det er en fare for presedens, 
tilrår kommunedirektøren at det bør innvilges dispensasjon. Det er likevel et politisk handlingsrom 
dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag må være saklig begrunnet.  
 
 
Vurdering av dispensasjon fra LNF-formålet: 
 
Hensyn bak LNF-formålet 

LNF-formålet har som funksjon å sikre et tilnærmet 
sammenhengende, vegetasjonspreget område hvor bebyggelse i 
utgangspunktet ikke er ønskelig. Det er derfor et generelt forbud 
mot arealoverføring i LNF-områder, fordi dette kan føre til 
«oppstykking» av jordbruksareal. Arealet som ønskes overført, er 
en stripe mellom fylkesveg og enebolig. Arealet er å anse som 
allerede nedbygd, da deler av garasje og innkjørsel til tiltakshavers 
eiendom ligger her. Arealoverføring vil dermed ikke føre til 
ytterlige press på landbruket eller forringe dyrket mark.  
 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak formålet det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 

Fordeler må være klart større enn ulemper 
Tiltakshaver mener at det i forbindelse med plassering av ny bebyggelse og innkjørsel, bør foreligge 
en mer hensiktsmessig oppdeling av eiendommen. Slik tomten og bebyggelsen er utformet i dag, 
inngår deler av garasjen i naboeiendom (gbnr. 16/2.) Det vil derfor være fordelaktig å innlemme 
denne delen i tiltakshavers eiendom. Kommunedirektøren er enig at det blir en mer naturlig 
inndeling dersom tomtegrensen blir flyttet slik tiltakshaver har søkt om. I teorien er det å anse som 
en ulempe at arealoverføring vil føre til reduksjon i tilgrensende landbrukseiendom. Likevel er 
arealet som omsøkes ikke av reell betydning for landbruksdrift i området, jf. avsnittet om 
«landbruk» ovenfor. Dette tillegges derfor lite vekt.  
 
Kommunedirektøren anerkjenner at arealoverføring vil føre til reduksjon i landbrukseiendom, men 
mener at dette er av liten betydning for landbruksdrift og dyrket mark mtp. plassering, omfang og 
dagens/fremtidig bruk. I dette tilfelle må verdien av å flytte tomtegrensen til en mer hensiktsmessig 
plassering ift. bebyggelse og eiendom tillegges vekt. Fordelene ved dispensasjon anses å være klart 
større enn ulempene. 
 
 

Areal markert i mørkerødt omfatter 
arealet på 350m2 som ønskes overført 
fra gbnr. 16/2 til 16/23. 



«Kan»-skjønnet 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. Lovgiver 
har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. 
I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det er en fare for presedens, 
tilrår kommunedirektøren at det bør innvilges dispensasjon. Det er likevel et politisk handlingsrom 
dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag må være saklig begrunnet. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til riving og oppføring av bolig 
og garasje i tråd med søknad mottatt 01.09.20. 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 innvilger Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNF-formål for 
arealoverføring av et areal på ca. 350 m2 fra eiendommen 16/2 til eiendommen 16/23. Det gis 
tillatelse etter pbl. § 20-1 bokstav m i tråd med situasjonskart, datert 01.09.20 med følgende vilkår:  

- Rekvisisjon av oppmålingsforretning j.fr. Matrikkellovens § 6, og søknad om tillatelse etter 
jordlov for arealoverføringen skal behandles administrativt og nødvendig dokumentasjon 
etter Matrikkelforskriftens § 33 skal innsendes.    

 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
 


