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Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad fra 
Structor AS om dispensasjon fra bestemmelse 2.2 og 2.4 i detaljreguleringsplan for 
Mosetertoppen sentrum.  
 
Det tillates at bygninger i FT2 kan bebygges i 4 etasjer, samt hems. Dette skal ikke medføre 
at bestemmelsene om møne- og gesimshøyder for byggene overskrides. 
 
Det tillates saltak på bebyggelsen innenfor F/N1 istedenfor flatt tak. 
 
 
Saksutredning: 
Detaljreguleringsplan for Mosetertoppen sentrum ble vedtatt i KST-sak 37/18, 24.5.2018. 
Planen hadde stor grad av detaljering på visuelt uttrykk, der det var spesifisert antall 
etasjer, møne- og gesimshøyder og takform. 
 
Ved bearbeidelse for rammesøknad for 1. byggetrinn har prosjektet endret seg noe og det 
er noen elementer i ønsket utforming som ikke er i tråd med 
reguleringsplanbestemmelsene. Det er på trappene en endring av reguleringsplanen. Øyer 
kommune har da rådet Structor til å søke dispensasjon da endringene er marginale og 
planprosessen som skal gjøre større endringer vil ta en tid. Det er behov for utbygger å få 
prosjektet i gang. 
 
Takform på restaurantbygg F/N1 
I vedtatte bestemmelser fremgår at bebyggelsen må ha flatt tak 



 

 
Ved utarbeidelse av reguleringsbestemmelsene var det tenkt uteservering på takterrasse. 
Dette er ikke lengre aktuelt og det er ønskelig at takformen tar opp takformen på 
bygningene rundt. Arkitekt RRA sin argumentasjon følger under: 

 
 
Hems på leilighetsbygg 
I vedtatte bestemmelser fremgår antall etasjer for FT2 i pkt. 2.2: 

 
Ved utarbeidelse av reguleringsbestemmelsene var det fokus på møne- og gesimshøyder. 
Det ble da angitt hvor mange etasjer som ville være aktuelt innenfor de gitte høyder, 4 etg. 
Ved detaljering av rammesøknad ble det klart at det var rom for å få til et hemsareal på tre 
av byggene. Siden hemsen har målverdige arealer teller det som en etasje. Det må derfor 
søkes dispensasjon dersom det skal kunne bygges hems som ønsket. 
 
Arkitekt RRA sin begrunnelse følger under: 



 
 
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. Kommunedirektøren anser det ikke som 
nødvendig med høring i 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). 
 
Naboer:  
Aktuell nabo er varslet. Nabo har ingen merknader til ønsket dispensasjon.  
 
 
Vurdering: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
 
Første vilkår er at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt 
 
Takform 



Bestemmelsen det dispenseres fra er meget spesifikk sammenlignet med angitt takform for 
de fleste byggeområder i planen. For andre bygg er det enten fri takform eller saltak som er 
tillatt. Under tvil har kommunedirektøren kommet fram til at bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Om man ser bestemmelsen i sammenheng 
med bestemmelsene som regulerer de omkringliggende byggeområdene, der fri takform er 
tillatt, kunne bestemmelsen for F/N1 også vært angitt som fri takform, men at det i tillegg 
kunne vært åpnet for takterrasse. Da ville ønske om takterrasse vært det førende for 
hvilken takform som ble valgt. Det er uheldig at reguleringsbestemmelser skreddersys til 
prosjekter som ikke er fullt ut gjennomarbeidet. Det er da ofte at bestemmelsene legger 
uønskede begrensninger for byggeprosjektene. Kommunedirektøren finner at 
bestemmelsen ville vært uproblematisk å endre i kommende planendring slik at takformen 
hadde vært fri.  
 
Hems 
Bestemmelsen det dispenseres fra skal sikre at bygg ikke blir for dominerende. Antall 
etasjer er satt ut fra en regnemåte som angir antall etasjer ut fra valgt møne- og 
gesimshøyde. At utbyggers arkitekt klarer å tegne ut 4 etasjer pluss heis uten å overgå 
kravene til møne- og gesimshøyde gjør at bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Videre utløser dette ikke flere boenheter, men boenhetene utnytter 
arealet og bokvaliteten heves. 
 
 
Det andre vilkåret som må være oppfylt for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene ved å nekte dispensasjon. I dette 
legges overordnede behov av samfunnsmessig karakter som trenger en rask avklaring. 
Forhold som utelukkende ivaretar hensyn som gagner tiltakshaver er ikke tilstrekkelig for å 
innvilge dispensasjon. Det må også dokumenteres at det vil gagne samfunnet på en 
betydningsfull måte. Dispensasjon skal ikke være et alternativ til ordinær planavklaring/-
endring. Dispensasjon kan særlig oppstå i situasjoner som ikke var kjent under 
planprosessen, og som vanskelig kan avvente en ny planprosess. 
 
Kommunedirektøren finner at fordelene ved å gi dispensajon er klart større enn ulempene 
ved å nekte dispensasjon. Utbyggers behov for å sette i gang byggeprosjekter for å sikre 
arbeidsplasser og etablere varme senger er en interesse av samfunnsmessig karakter. Ved å 
innvilge dispensasjonene vil prosjektet kunne starte selv om resten av reguleringsplanen er 
i revisjonsprosess. Dersom forholdene det søkes dispensasjon for hadde vært med i 
kommende revisjon av reguleringsplanen er det gode argumenter for at disse endringene 
ville vært innarbeidet. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad fra 
Structor AS om dispensasjon fra bestemmelse 2.2 og 2.4 i detaljreguleringsplan for 
Mosetertoppen sentrum.  
 



Det tillates at bygninger i FT2 kan bebygges i 4 etasjer, samt hems. Dette skal ikke medføre 
at bestemmelsene om møne- og gesimshøyder for byggene overskrides. 
 
Det tillates saltak på bebyggelsen innenfor F/N1 istedenfor flatt tak. 
 
Bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Takform for annen 
næringsbebyggelse er fri, og det var førende for gjeldende planbestemmelsen at det var 
ønske om en takterrasse. Dersom bestemmelsene hadde vært angitt som fri takform med 
mulighet for takterrasse, ville det ikke vært behov for dispensasjon. Det kan derfor 
konkluderes med at bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen om 4 
etasjer er først og fremst styrt av møne- og gesimshøyde. Når denne ikke overskrides er 
hensynet bak bestemmelsen ivaretatt på en god måte.  
 
 Fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved å nekte. 
Dispensasjonene åpner for at tiltakshaver kan starte på byggeprosjekt uten å vente på 
igangsatt revisjon av reguleringsplanen. Det er av stor viktighet at prosjekter ikke stopper 
opp nå i en tid med mye arbeidsløshet. Prosjektet vil også tilføre Øyer kommune varme 
senger. 
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