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Sammendrag: 

SH Prosjekt AS søker på vegne av tiltakshaver Thomas Oraug dispensasjon fra plan-ID 
201601 Mosetertoppen FB9 punkt 2.1 som omhandler støttemurer og fra punkt 2.4.2 som 
omhandler utnyttelsesgraden av eiendommen. 

Tiltakshaver ønsker å få oppført en garasje på BYA 38,6 m2. Fritidsboligen som er oppført 
har en BYA på 190,6 m2 av tillatt BYA 204 m2 bygningsmasse. Eiendommen har igjen BYA 
13,4 m2 utnyttelse og prosjektert garasje vil overskride dette med 25,2 m2. 

For å få ført opp omsøkt garasje søkes det om å få hevet høyden på støttemur høyere enn 
hva bestemmelsene tillater.  

Kommunedirektørens vurdering er at lovens kumulative vilkår ikke er oppfylt, og tilrår 
avslag på søknad om dispensasjon. 

 

Saksutredning: 

Det er søkt om dispensasjon fra to ulike punkt i bestemmelsene for plan-ID 201601 
Mosetertoppen FB9 for til tak på gbnr 17/292. De to punktene vil her gjennomgås og 
vurderes separat. 

- Punkt 2.1 – støttemur: 

Bestemmelse 2.1 angir at «Ved bruk av [m] steinmurer / støttemurer til skjærings- og 
fyllingshøyder skal disse ikke være høyere enn 1,5 m».  

Det søkes her om å få bygge høyere støttemur enn hva planen tillater. Som vist i figur 1 så 
strekker den ene støttemuren seg over en lengde på 12 meter og en høyde fra 1 til 3,59 
meter på det høyeste. Den andre (fig. 2) har en lengde på 4,5 meter og en høyde på 1 til 
3,10 meter på det høyeste. Søker begrunner søknaden med at «Grunnet garasjens 
plassering i terrenget vil det kreve dispensasjon fra reguleringsplanens 



maksimumsbegrensing på 1,5 meter for støttemur.» Videre beskriver søker «Støttemurens 
høyde synker i takt med terrenget og vil ikke hindre sikt mot tilleggende vei» 

- Punkt 2.4.2 – utnyttelsesgrad: 

Bestemmelse 2.4.2 angir «BYA skal ikke overstige 20 % av tomtens areal. Samlet 
bygningsmasse skal ikke overstige 204 m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og 
uthus/garasje skal ikke overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Det skal avsettes areal til 2 
parkeringsplasser på hver tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til parkering på terreng kommer i 
tillegg til bygningsmassen dersom det ikke bygges garasje.»  

Det søkes her om å få bygge en garasje på 38,6 m2 noe som overskrider utnyttelsesgraden 
på eiendommen med 25,2 m2. Søker begrunner søknaden med at «planlagt garasje er i tråd 
med reguleringsplanens bestemmelser om å ikke overstige 40 m2, men på grunn av den 
eksisterende hyttens størrelse vil utnyttelsesgraden falle rett i overkant av 20%». Videre 
beskriver søker at «ved å plassere garasjen under terreng vil dessuten bygningsmassen 
oppleves mindre enn det den faktisk er. Kun sørfasaden vil være synlig, …».   

 
fig. 1 – fasade vest 

 
fig. 2 – fasade sør       fig. 3 – Plan over garasje med støttemurer.  



 
fig. 4 – situasjonskart over eiendommen 

 

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.  

Kommunedirektørens vurdering er at det ikke er nødvendig med høring hos regionale og 
statlige organer, da deres fagområder anses ikke 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). 



 

Naboer: 

Berørte naboer er varslet og det har kommet inn en nabomerknad. 

Merknad fra gbnr 17/282: 

 
Ansvarlig søker har svar ut merknaden i dispensasjonssøknaden. 

Kommunens vurdering av nabomerknad: 

I nabomerknaden anføres det at nabo er prinsipielt motstander av dispensasjoner fra 
reguleringsplan, uavhengig av dette prosjektet og hvem det er som søker. 
Kommunedirektøren henviser til pbl. § 19-2 der det står at kommunen kan gi varig eller 
midlertidig dispensasjon. Videre står det at «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.»  

Kommunedirektøren vil bemerke at ingen har krav på dispensasjon. Dette følger av 
ordlyden i § 19-2 der kommunen «kan» gi dispensasjon. I uttrykket «kan» ligger det at 
kommunen innenfor rammene av det frie skjønnet kan bestemme om dispensasjon skal 
innvilges, og at ingen har krav på dispensasjon.  

Videre sier nabomerknaden at det registreres et stort terrenginngrep og at dette har svært 
negative konsekvenser for terreng og utforming mellom nabo hytter. 

Kommunedirektøren er enig med nabo at det er et stort terrenginngrep og henviser til 
reguleringsbestemmelsene punkt 2.1 der det står at «Bygningers plassering skal tilpasses 
tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og løsmasser) unngås.» I dette tilfelle er 
det terrenget som er tilpasset bygningen og ikke at bygget tilpasses tomta.  
 

 



Plangrunnlaget: 

2.1 …  

Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger 
(stein og løsmasser) unngås. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke 
overstige 3,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning. Ved bruk av m steinmurer / 
støttemurer til skjærings- og fyllingshøyder skal disse ikke være høyere enn 1,5 m. 
Bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader. Materialbruk og 
fargevalg skal harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og 
mørke jordfarger. Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor 
kontrast mot omgivelsene tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger med unntak 
av hvit. Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg.  

…  

 

2.4.2 For enkelttomter:  

… 

BYA skal ikke overstige 20 % av tomtens areal. Samlet bygningsmasse skal ikke 
overstige 204 m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke 
overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser 
på hver tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til parkering på terreng kommer i tillegg til 
bygningsmassen dersom det ikke bygges garasje.  

… 

 

Vurdering: 

Vilkårene i pbl. § 19-2 

Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 

Støttemur: 

Søker ønsker å bygge vesentlig høyere støttemur enn hva bestemmelsene tillater. Det 
fremgår av bestemmelsene at bruk av støttemurer til skjærings- og fyllingshøyde ikke skal 
være høyere enn 1,5 meter.  

Hensynet bak bestemmelsen om maksimal støttemurshøyde er å sikre at det ikke blir ført 
opp høye støttemurer for å ta opp terreng, for eksempel for å planere ut eiendommer. Og 
som i dette tilfelle ta opp unødvendig terreng for å kunne tilpasse terrenget. Det 
fremkommer klart av bestemmelsenes punkt 2.1 at det er bygninger som skal tilpasses 
terrenget.  



Konklusjon: Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 
Det kan ikke gis dispensasjon. 

 

Utnyttelsesgrad: 

Søker ønsker å bygge en garasje på 38,6 m2 noe som vil overskride utnyttelsesgraden med 
25,2 m2, da samlet bygningsmasse ikke skal overstige 204 m2 som er gjeldene på denne 
eiendommen ikke 20 % av tomtens areal som søker anfører.  

Hensynet bak bestemmelser om grad av utnytting er å regulere bygningers volum over 
terreng og bygningers totale areal. Et godt samspill mellom bebygd og ubebygd areal er 
nødvendig for å ivareta flere hensyn bl.a. gode utearealer, håndtering av overvann, bevare 
eksisterende vegetasjon, opplevelsen av lys og luft med mer. Utnyttelsesgrad er satt i alle 
reguleringsplaner, og er håndhevet strengt, ved at det ikke er gitt dispensasjoner for dette. 
Når det gjelder utnyttelsesgrad er forutsigbarhet for hele reguleringsplanen viktig, og en 
dispensasjon vil sette bestemmelsene til side. Siden dette skal være likt for alle, vil selv en 
liten overskridelse kunne ansees som vesentlig. 

Ombudsmannen har i flere saker uttalt at den klare hovedregelen er at reguleringsplaner 
skal følges inntil de endres eller oppheves, og at endringer i arealutnyttelsen av et område 
skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Se blant annet ombudsmannens 
uttalelse i sak 2015/1635 med ytterligere henvisninger. 

Konklusjon: Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 
Det kan ikke gis dispensasjon. 

 

Da det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, er det ikke behov for 
å vurdere det andre av vilkårene. Kommunedirektøren vil likevel vurdere det andre vilkåret.  

 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 

Støttemur: 

Søker anfører ikke andre fordeler ved å tillate en støttemur med omsøkt høyde enn at den 
synker i takt med terrenget, den vil ikke hindre sikt fra tilliggende vei og at på grunn av 
garasjens plassering i terrenget må den være så høy. Kommunedirektøren kan ikke se at 
nevnte fordeler fra søker kan vektlegges nevneverdig.  

Området er snart fullt utbygd, det er ikke kjent at det er avvik fra planen tidligere. Det vil 
medføre en stor ulempe med avvik i en helhetlig gjennomført plan. Ulempene ved en 
støttemur av denne karakter virker mot planbestemmelsenes punkt 1.3 med at «Alle 
inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig.» og punkt 
2.1 «Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein 
og løsmasser) unngås.» Andre ulemper er at støttemuren blir så høy at det stilles krav til 
sikringsgjerde, dette i en plan der «Oppføring av gjerder er ikke tillatt, med unntak for der 
det må sikres i bratt eller farlig terreng i tilknytning til uteareal for hyttetomt mot veg.» 
Kommunedirektøren mener det er uheldig å sette oss inn i en slik situasjon.  



Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel 
til å gi dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 

 

Utnyttelsesgrad: 

Fordelene ved å innvilge dispensasjon fra utnyttelses grad er at tiltakshaver får ført opp en 
garasje som ønsket. Nå står det i reguleringsplanen at «På hver tomt kan det oppføres 3 
bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en boenhet.» Det KAN oppføres 3 
bygninger, dette er ikke noe man har krav på ,eller det er et krav om. Når fritidsboligen ble 
bygd var den omsøkt med BYA 190,6 m2, når utnyttelsen på langt nær er utnyttet ved 
bygging av fritidsbolig ser det ut til at det var vurdert at det ikke var behov for garasje på 
eiendommen. Eiendommen har igjen 13,4 m2 slik at det vil være arealer å benytte til et 
sekundær bygg. Ulemper er at det vil bli en større bygningsmasse en hva planen tillater. 
Selv om omsøkt tiltak ligger delvis nedgravet, og vil virke mindre dominerende enn om hele 
bygget hadde ligget på bakken, mener kommunedirektøren at ikke finnes kvalifiserte 
fordeler ved å tillate en dispensasjon på økt utnyttelsesgrad.  

Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel 
til å gi dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 

 

Siden kommunedirektøren mener at de kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, 
kommer ikke «kan»-skjønnet til anvendelse. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) i Øyer 
kommune søknad om dispensasjon fra plan-ID 201601 Mosetertoppen FB9 fra punkt 2.1 
som omhandler støttemurer og fra punkt 2.4.2 som omhandler utnyttelsesgraden av 
eiendommen. 

De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik 
utvikling i planområdet. 

Vedtaket begrunnes med at:  

- hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via 
planprosesser og ikke via dispensasjoner. Utnyttelsesgrad er med på å denne helhet 
i området, fravik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens 
betydning.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene.  

 

 
Åsmund Sandvik Marius Lykre 
Kommunedirektør        Avdelingsingeniør


