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Vedlegg: 
Søknad om byggetillatelse fra Kristian Mæhlum av 28. februar 2020 
Søknad om dispensasjon av 21. mars 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
 
Sammendrag: 
Kristian Mæhlum søker dispensasjon for oppføring av et tilbygg på 20 m2 og heving av tak 
på deler av eksisterende verkstedsbygg. Flomfaren er beskrevet, og kommunedirektøren 
mener det ikke er grunnlag for å be om ytterligere utredning av flomfaren. 
Kommunedirektøren mener en dispensasjon ikke setter LNFR-formålet til side, og mener 
fordelene er større enn ulempene. 
 
Saksutredning: 
Kristian Mæhlum, eier av Mæhlum Auto AS i Nordbygda i Øyer, leverte en søknad om 
tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 28. februar. Det gjaldt heving av deler av et tak på en 
verkstedbygning, og et tilbygg på 20m2. Eiendommen til Mæhlum ligger i LNFR-området i 
kommuneplanen, med unntak av bolighuset, som er avsatt til LNF spredt boligbebyggelse. 
Samtidig ligger store deler av eiendommen innenfor en aktsomhetssone for flom. Mæhlum 
fikk svar om at han måtte ha dispensasjon fra kommuneplanen og utrede flomfaren før 
byggesøknaden kunne behandles i e-post av 13. mars. 
 
Mæhlum kommer med en søknad om dispensasjon i e-post av 21. mars 2020. Begrunnelsen 
ligger i e-post av 17. mars 2020. Der fremkommer det at Mæhlum har tilsatt en ny person, 
og trenger å tilrettelegge arbeidsplassen før oppstart. Han har fått litt veiledning i 
kommunen, og da ble det ikke sagt noe om dispensasjon eller aktsomhetsområde for flom. 
Han mener han har kommet i en vanskelig situasjon, da han har innrettet seg etter den 
veiledning som ble gitt, og har både utstyr, arbeidskraft stående klar. Han har også tidspress 
i forhold til at det kommer en ny ansatt. 
 
Når det gjelder flomfaren så har han gitt forklaring på at bygget ligger ca. 6 meter over 
bekken. Han opplyser også at vannet aldri har kommet inn over jordet til Kvam, nedenfor 
Nordbygdsvegen. 
 



 
Kartet over viser hvilket bygg på eiendommen som det skal bygges på, og det skraverte området på 
tegningen til høyre viser hvor tiltaket skal komme. Tilbygget er det som stikker framom resten av 
bygget. 

 

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 ihht. 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 nødvendig med høring til 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 kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, 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). 

 
Det settes inn bestemmelsen fra kommuneplanen: 



 
Pkt. 5.1.4 (siste avsnitt) 

 
 
Vurdering: 
 
Vurdering av behov for å kreve reguleringsplan for eiendommen 
I kommuneplanens bestemmelser er det gitt en retningslinje som anbefaler at etablering og 
utvidelse av næringsbebyggelse skal avklares gjennom reguleringsplan. I denne konkrete saken 
gjelder det et lite tilbygg for å tilrettelegge slik at det blir bedre plass i verkstedshallen når Mæhlum 
bilrep nå utvider sin virksomhet til å sysselsette en til. Altså en marginal utvidelse av en eksisterende 
bedrift. 
 
I Nordbygda i Øyer er det få næringsvirksomheter i tillegg til Mæhlum bilrep. De som er i drift er i 
hovedsak campingplasser nede ved E6 og Sølvskottberget helt øverst i Nordbygda. Å etablere mer 
næring langs Nordbygdsvegen bør tas gjennom planprosesser. Men marginal utvidelse av 
eksisterende næring på Mæhlum ansees i ikke komme inn under kravet til å kreve reguleringsplan. 
Det er ikke ønskelig at det etableres nye næringsområder langs Nordbygdsvegen uten at dette tas i 
planprosess, men dette ikke bør legge en stopper for bilverkstedes styrking av eksistens.   
 
Kommunedirektøren mener at tilbygget på 20 m2 ikke utløser krav til detaljreguleringsplan. Hadde 
det vært en langt større utvidelse kunne dette blitt vurdert annerledes. 
 
Vurdering av aktsomhetsområde for flom 
Eiendommen ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Flomfaren skriver seg fra bekken som 
ligger sør for Nordbygdsvegen. 

  
 
 
Ett lengdeprofil gjennom dalen viser høyder for bekken og 
byggegrunnen vist som moh. Bekken ligger helt i bunnen, på høyde 



304,49, mens bygget er plassert på høyde 311. Om man tar utgangspunkt i eiendomsgrensa nord for 
vegen, er denne markert med et rødt punkt i lengdeprofilen under. I den høyda har dalen en åpning 
på ca. 43 meter. Bekken faller både før og etter.  
 
 

  
 
 
Ut fra vurderingene av tverrsnittet og tiltakets beliggenhet mener kommunedirektøren at det ikke 
er grunnlag for å kreve ytterligere utredning for aktsomhet for flom for dette byggetiltaket. 
 
Vurdering av dispensasjon 
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. 
 
Mæhlum Auto er en næringsvirksomhet som har vært i drift i 40 år. Det er flere bygg der i 
dag som brukes i næringsvirksomheten. Dispensasjonen gjelder et påbygg på 20 m2, samt 
løfting av taket på deler av bygget. Dette er små tiltak sett i sammenheng med resten av 
bygningsmassen. Det er gitt retningslinjer for dispensasjon i pkt 5.1. Det synes ikke som om 
en dispensasjon i dette tilfelle vil gå ut over de hensyn bestemmelsen skal gi. Utvidelsen 
kommer ikke i konflikt med dyrka mark eller andre forhold som LNFR-bestemmelsen skal 
ivareta. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Fordelen med å gi dispensasjon i dette tilfelle, er å gi en liten næringsaktør muligheten for å 
fortsette sin virksomhet, og kunne utvide med en person. Det er opplyst at det er behov for 
kraftigere utstyr for å håndtere moderne biler. 
 



Ulempen er at det gis mulighet for en næringsaktør til å vokse uten at dette er avklart i en 
reguleringsplan, slik at alle kan få ta del i en planprosess. I denne saken gjelder det et lite 
tilbygg.  
 
Det er viktig for kommunen å tilrettelegge for næringsvirksomhet. Samtidig som det er 
forutsigbarhet i arealdisponeringen. Dette gjelder både for næringsaktør, og omgivelser. 
Det hadde vært en fordel å få regulert arealet Mæhlum Auto driver næringsvirksomhet på. 
Dette ville kunne gitt alle aktører forutsigbarhet. Så er det spørsmål om det skal kreves 
regulering for slike virksomheter. I dette tilfelle gjelder det bare et lite tilbygg, og ulempen 
synes liten. 
 
Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Etter en helhetlig vurdering anses tiltaket (tilbygget) å ikke utløse krav til detaljregulering, 
og eiendommen fortsetter som LNFR-formål. En dispensasjon fra kommuneplanen er derfor 
nødvendig for å kunne tillate tiltak på eiendommen. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget Kristian Mæhlum 
dispensasjon fra LNFR-formålet for byggesøknad av søknad av 28. februar 2020. Fordelene 
med å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. Tiltaket vil gi plass til enda en 
arbeidsplass i Nordbygda. Hensynene det dispenseres fra blir ikke tilsidesatt. Tiltaket legger 
ikke ytterligere press på omkringliggende LNFR-områder mht arealdisponering. 
Dispensasjonen går ikke ut over LNFR-formålet. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør


