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Vedlegg: 
Søknad om rammetillatelse, inkl. dispensasjonssøknad, datert 20.11.20 
Tegninger, datert 03.01.21 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Nabovarsel, datert 20.11.20 
Reguleringsplan for Lauvlia, datert 02.09.04. 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og 
oppføring av ny fritidsbolig, søkes det om dispensasjon fra høydekravene i reguleringsplan 
for Lauvlia (vedtatt 02.09.04) for å kunne oppføre sokkeletasje. Kommunedirektøren 
vurderer dette til å være en god løsning mtp. terrengtilpasning og anbefaler at dispensasjon 
innvilges.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
RAM-arkitektur søker på vegne av tiltakshaver Helena Padel om dispensasjon fra 
høydekravene i reguleringsplan for Lauvlia, vedtatt 02.09.04. Dette er i forbindelse med 
søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny 
fritidsbolig på gbnr. 5/40.  
 
Tomten består av en smal langstrakt slette med en skråning oppover 
mot øst og en brattere skråning nedover på vestsida. Eksisterende 
hytte ble bygget i 1975 og annekset i 2015. Dagens hytte er på 54 m2 
og bygd med relativt lite isolasjon. Tiltakshaver er nå blitt en større 
familie og ønsker seg en større hytte. Med tanke på tomtens skrånede 
terreng, er det i denne forbindelse funnet hensiktsmessig å bygge 
med sokkeletasje. Dette medfører en overskridelse av høydekravene 
som er satt i gjeldende reguleringsplan. Dispensasjonssøknaden er 

mottatt 04.01.21 og 
behandles i det 
følgende.  
 
 
 

 
 

Omsøkt hytte på gbnr. 5/40. Tegninger ligger 
vedlagt i full skala. (Utarbeidet v RAM-arkitektur.)



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plangrunnlaget 
Reguleringsplan for Lauvlia, vedtatt 02.09.04, utgjør plangrunnlaget for 
eiendommen. Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse. Det søkes 
om dispensasjon fra bestemmelse pkt. 3.3 som angår høydekrav: 
«Maksimal mønehøyde på hyttene settes til 5,5m og maksimal 
gesimshøyde til 2,85m over ferdig grunnmur.» 
 
 

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 og berørte interesser 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse 
med dette. 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 at ekstern høring ikke er nødvendig. Beslutningen er tatt 
med grunnlag i at dispensasjon ikke vil føre til endret bruk eller utvidet fotavtrykk. 
 
Vurdering: 

Gbnr. 5/40 Tomtens plassering i Øyer

Kartutsnitt fra Lauvlia



Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp 
Dispensasjon vil ikke ha negativ innvirkning på disse forholdene.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse 
Ikke relevant, da eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og kun berører bebygd areal 
og skog med lav bonitet.  
 
Miljø og naturmangfold 
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 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 
Det er ikke registrert bekkeløp i området, og det er ikke andre samfunnssikkerhetsmessige 
forhold som må hensyntas.  
 
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. 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Hensynet bak 
bestemmelsen er at byggenes høyder skal begrenses og at byggene ikke skal dominere i 
terrenget. Grunnen til at høydekravene overskrides, er at det ønskes å bygge med 
sokkeletasje. I reguleringsplanen er det ikke medtatt egne høydekrav for hytter med 
sokkeletasje, slik som er vanlig i nyere planer.  
Kommunedirektøren vurderer at i tilfeller der 
topografien ligger til rette for sokkeletasje, vil 
dette være en bedre terrengtilpasning 
sammenlignet med en-etasjers bygg. 

Hytten sett fra nord.



Kommunedirektøren bemerker videre at møne- og gesimshøydene i øst er innafor 
bestemmelsene, og at byggets fasade i vest ikke vil heves, men «skjæres ned» i terrenget.  
 
I søknaden begrunnes også tiltaket med at bygget beholder ett saltak som utgjør en enkel 
og visuelt rolig hovedform, mens flere hytter for øvrig i feltet innehar konglomeratiske og 

polygene former i både utstrekning og høyde. 
I tillegg er det en del vegetasjon på vestsiden 
av hytten som vil være med å skjerme 
vestfasaden som er i to-etasjers høyde. 
Kommunedirektøren vurderer at hytten ikke 
vil fremstå dominerende og ruvende i 
terrenget, og at den ikke vil skille seg 
vesentlig fra hyttefeltet for øvrig. 
Kommunedirektøren vurderer at 
overskridelse av høydekravene som følge av 
en sokkeletasje ikke vil tilsidesette hensynet 
bak bestemmelsen.   
 

Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Bestemmelsene åpner for at en kan bygge 180m2 BRA, dvs. at med eksisterende 
anneks på 32m2, kan ny hytte oppføres med et bruksareal på 148m2 BRA. Iht. tegninger 
forholder omsøkt tiltak seg innafor med 146m2 BRA. Det bemerkes videre at ny hytte vil ha 
et bebygd areal på 76m2 som sammen med annekset vil utgjøre 109m2 bebygd areal. Dvs. 
at hyttens bruksareal utvides, samtidig som fotavtrykket begrenses betraktelig. Dette vil 
være fordelaktig både for hyttens eiere, men også for naboer som vil oppleve større 
naturpregede arealer på tomten. Dette tillegges en del vekt.  
 
Kommunedirektøren vurderer videre at sokkeletasje er en god terrengtilpasning på 
skrånede tomter. Det har vært praksis i nyere planer å medta egne høydekrav for tomter 
hvor det tillates sokkeletasje, og at sokkel skal bygges der terrenget ligger til rette for det. 
Kommunedirektøren bemerker at planen er av noe eldre dato, og ser ikke noe grunn til at 
det ikke skal bygges sokkeletasje på Lauvlia. Innsendte tegninger forholder seg videre til 
høydekravene for møne- og gesims for hytter med sokkeletasje i øvrige planer i 
Hafjellområdet. Det bemerkes også at vestfasaden som vil få to-etasjers høyde, ikke vil 
heves lenger opp, men skjæres ned i terrenget. Kommunedirektøren vurderer at dette vil 
være en bedre terrengtilpasning og mindre pregende, enn om fotavtrykket skulle utvides. 
Dette tillegges mye vekt. 
 

Det fremgår også av søknaden at mht. 
arkitektonisk uttrykk vil ny hytte være tettere 
beslektet med annekset, sammenlignet med 
dagens hytte. Dette vil være et positivt bidrag 
for omgivelsene. Dette tillegges noe vekt.  
 
Av ulemper som kan knyttes til tiltaket, bør to-
etasjers høyden i vest nevnes. Dette kan 

Dagens situasjon som viser hytten i sammenheng med 
hyttefeltet for øvrig. 

Annekset i forgrunnen og hytten som skal rives i 
bakgrunnen. 



oppleves som dominerende, men mtp. at det er en sokkeletasje som bygges ned i 
terrenget, kan ikke kommunedirektøren se at det er noe reell ulempe.  
 
Kommunedirektøren har ikke funnet noen ulemper av betydning og mener at fordelene 
med terrengtilpasning og begrenset fotavtrykk må vektlegges i dette tilfellet. 
Kommunedirektøren vurderer fordelene ved tiltaket til å være klart større enn ulempene.  
 
«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. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil kunne medføre fare for presedens, men i dette 
tilfelle må det vektlegges at tomten er skrånet og at det vil være en bedre terrengtilpasning 
å tillate sokkeletasje. 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: 
 
• Alternativ 1  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
bestemmelse 3.3 som angir høydekrav i reguleringsplan for Lauvlia. Det gis med dette 
tillatelse til å oppføre hytte i tråd med tegninger datert 03.01.21. Tiltaket er søknadspliktig 
etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
• Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
bestemmelse 3.3 i reguleringsplan for Lauvlia.  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.)  
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør


