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Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet for bygging utenom stedbunden næring. Søknaden 
omfatter et tilbygg som carport til et bygg i dag bestående av anneks og carport. Det er tenkt en 
utvidelse av dagens carport med enkel standard og grus som dekke.  
 
Imøtekommelse av søknaden krever også vurdering av om aktsomhetssone for flom vil gjøre seg 
gjeldene for aktuelt tiltak. Aktsomhetssone for jord- og flomskred rammer ikke areal for omsøkt 
carport. 
 
De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad:  

Det søkes om oppføring av tilbygg til 
eksisterende anneks/carport på gbnr. 
35/15, Heggero. Det opplyses om at 
carporten skal settes opp i flukt med 
eksisterende carport og at det vil bli enkel 
standard med jord/singel som gulv. 
Utvidelsen vil utgjøre ca. 19 m2. 
 
Carporttilbygget skal ha samme uttrykk 
som eksisterende carport med pulttak med 

ukjent takvinkel.  Gesimshøyde vil være 2,9 m over terreng, tilpasset eksisterende carport. 
Søknaden begrunnes med ønske om biloppstillingsplass under tak.  
 
Om eiendommen: 
Eiendommen ble opprettet ved skylddeling i 1964. Allerede i 1976 viser flyfoto at eiendommen er 
bebygd med flere bygninger og bærer preg av å være en boligeiendom. Eiendommen er uregulert, 
og i kommunedelplan for Øyer sør er eiendommen vist med LNF-formål. Det er rimelig å gå ut ifra at 
eiendommen i sin tid ble fradelt for boligbebyggelse. Når gjeldende kommunedelplan ikke 
inneholder arealformål LNF-spredt boligbebyggelse må alle tiltak på boligeiendommer i LNFR-
områder behandles som dispensasjonssøknader. Slik er også tilfellet for denne. 
 
Dispensasjonsbehandling  



Å imøtekomme søknaden slik den foreligger betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør 
for bygging/tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. Videre viser aktsomhetskart at 
byggeområdet rammes av en oppstuvningssone for flomveger fra nord og øst. Dette kunne vært 
vurdert i en byggesak, men siden byggingen er betinget av å få dispensasjon, vurderes det her. 
 
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 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 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, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. pbl. § 19-1  
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale 
seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Kommunen finner at søknaden 
ikke direkte berører statlige og regionale myndigheters saksområder.  
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser skal høres før vedtak kan fattes. Det er ikke kommet inn 
nabomerknader innen tidsfristen for uttale. 
 
Plangrunnlaget  
Eiendommen, gbnr. 35/15, er uregulert, men avsatt til LNF2 i kommunedelplan Øyer sør (KDP). 
 
Det gjengis fra pkt. 2.1 – Generelt for LNF-områdene: 
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.» 
2.1.2 «Utvidelse av eksisterende bolig og fritidsbebyggelse kan tillates med hjemmel i PBL. § 20-4, 
andre ledd bokstav c: - Arbeidene skal utføres i samsvar med de generelle bestemmelsene om 
plassering og utforming under pkt. 1.1 og etter bestemmelsene for fritidsbebyggelse under pkt. 1.6. 
(…) Forutsetningen for at det skal gis tillatelse til utvidelser av eksisterende bygg er at disse ikke 
ligger eksponert til i landskapet og ikke innenfor byggeforbudssonen til vassdrag og heller ikke 
kommer i konflikt med registrerte natur-, kulturlandskaps- eller friluftsverdier.» 
 
 
Det vises videre til kommunedelplanens bestemmelse pkt. 1.1 om plassering og utforming. Disse er 
oppramset i pkt. 1.1.4 – 1.1.14. Det er pkt. 1.1.13 om takform som tiltaket er i strid med. I 



bestemmelsen fremgår at det som hovedregel skal være bruk av saltak på bygninger. I punkt 1.1.12 
fremgår at det for bygninger skal «… legges vekt på samordning av byggelinjer, byggehøyder og 
arkitektonisk uttrykk mellom nabobygninger og naboområder.» 
 
Vurdering: 
Ulike forhold som må vurderes før eventuell dispensasjon kan innvilges drøftes i det følgende. Det 
er i tillegg kjørt analyserapport gjennom kommunens kartløsningen, GLOkart, men det er ikke 
avdekket noe av betydning utover det som beskrives her. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Eiendommen har offentlig vannforsyning, men privat septiktank og spredegrøfter for avløp. 
Adkomst direkte til kommunal veg. Ønsket tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Ønsket tiltak 
er heller ikke å anse som tiltak som medfører driftsulemper som kan vurderes. Det er derfor ikke 
forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. Landbruksfaglig 
uttalelse er derfor ikke innhentet. 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-12: Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til 
endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all 
sannsynlighet ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter. 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 ut over 
eksisterende bebyggelse.  
 
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 (KD) 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 verneverdige eller SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. 
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
 



Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Bildet til høyre viser teoretiske flomveier og 
aktsomhetssoner knyttet til disse ved åpne og tette 
stikkrenner. Videre vises med turkis farge at det 
ved ekstrem nedbør kan stuves opp noe vann i 
forsenkning øst for Gamlevegen på eiendommen.  
Dette vil infiltrere i grunnen og fortsette mot vest. 
Planlagt tiltak vil kunne komme i berøring med 
østre del av oppstuvningssona. Konsekvensen av 
oppstuvning vil ikke være av en slik karakter at det 
kan påføre omsøkte tiltak stor skade. Carport, som 
kan likestilles med garasje, kommer i 
sikkerhetsklasse F1. F1 skal tåle nedbør med 20 års 
gjentaksintervall. At carporten planlegges med 
jord/singel som gulv vil ha positiv effekt dersom 
det stuves opp vann eller flomveier kommer til anvendelse.   
 
 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
LNF-formålet: 
Imøtekommelse av søknaden vil medføre dispensasjon fra vilkår om at kun tiltak knyttet til 
stedbunden næring skal tillates i LNF-område. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal 
det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet. LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for 
å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Denne eiendommen er en boligeiendom i LNF og 
tiltaket utfordrer ikke de elementer som særlig skal legges vekt på.  
 
Innenfor LNF-formålet skal det videre tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn. Samtidig ble det i 
Kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» 
uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når kriterier i 
arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og 
trafikk er oppfylt. Disse er ikke utfordret i denne saken. 
 
Tiltaket er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering for eiendommen. 
Bebyggelsen vil utvides noe mot vest, men dette vil ikke medføre ytterligere press på dyrket mark 
eller driftsulemper for landbruket i området. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side.   
 
Saltak som hovedregel: 
Bestemmelse om at saltak som hovedregel skal benyttes utfordres samtidig som det i 
bestemmelsenes punkt 1.1.12 fremføres at «Det skal legges vekt på samordning av byggelinjer, 
byggehøyder og arkitektonisk uttrykk mellom nabobygninger og nabo-områder». 



Kommunedirektøren legger til grunn at hovedregel om saltak kan fravikes siden punktet over bygger 
opp under at uttrykket skal være likt mellom nabobygninger. Det kan ikke kreves saltak når man skal 
utvide en bygning med pulttak. Hovedregelen kan avvikes i denne konkrete saken.  
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side.   
 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering  
LNF-formål: 
Fordeler ved å innvilge dispensasjon er at tilbygget oppføres på en allerede bebygd eiendom, på 
eksisterende bygning. Ubebygde arealer berøres i mindre grad. Utbyggingen vil etter det 
kommunedirektøren kan bedømme bli godt tilpasset resten av eiendommen og nærliggende 
eiendommer.  
 
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. Ønsket om å utnytte sin eiendom 
på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening altså kunne vektlegges til en viss 
utstrekning. I denne saken er søknaden begrunnet med ønske om å ha bil under tak. Å tilrettelegge 
for en bebyggelse som kan utnyttes på en tilstrekkelig moderne og funksjonell måte er en fordel 
også for senere bruk av eiendommen. 
 
Ulemper som er aktuelle å vurdere i slike saker er påvirkning på allmennhetenes frie ferdsel, 
utøvelse av friluftsliv og driftsulemper for landbruket. Utbyggingen er knyttet til eksisterende 
bebyggelse og vil ikke gå ut over dette. 
Også i denne vurderingen er hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra relevant. 
Vilkåret om at fordelene må være «klart større» enn ulempene, innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Det er ikke ulemper 
knyttet til LNF-formålet for tiltakene som omsøkt. 
 
Ulemper ved å tillate tiltaket er etter kommunedirektørens vurdering små. 
Det bør etter kommunedirektørens mening legges til rette for at familien kan ha en funksjonell 
bosituasjon på eiendommen. Dette er forholdsvis små fordeler i den store sammenhengen, men i 
tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større vekt. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden 
jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi 
dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende 
hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, 
fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i 
saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er 
aktuelt. For boligeiendommer i LNF-områder som kun er i strid med LNF-formålet «på plan-teoretisk 



grunnlag» bør ikke ansees som presedensskapende. Det er kun i de anledninger der det i praksis er i 
strid med formålet at vurdering av presedens bør komme til anvendelse.   
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for formål utenom 
stedbunden næring på gbnr. 35/15. Carporten kan oppføres med lik takform som eksisterende 
carport. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 


