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GBNR 11/99/0/0 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 103A HAFJELL 
PANORAMA - MIDLERTIDIG BOSETTING I FRITIDSBOLIG  
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig 
bosetting på fritidseiendommen gnr/bnr 11/99. Kommunedirektøren finner at de 
kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt og anbefaler at 
dispensasjonssøknaden innvilges. 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon 
blir innvilget.  
 
Saksutredning: 
Frederick Schaefer, Oslo, søker om dispensasjon for midlertidig bosetting i sin fritidsbolig på   
på gnr/bnr 11/99. 

 
Fritidseiendommen er markert i plankartet. 
 



Begrunnelsen for søknaden er at søker har næringsinteresser i to selskaper som er 
registrert i Øyer kommune, og som krever søkers tilstedeværelse i tiden fremover. Det 
oppgis også i søknaden at fritidsboligen er en høystandardhytte bygget i 1997, og 
oppgradert, samt vesentlig påbygget i 2019 etter TEK17. Det er vinterbrøyta vei til hytta. 
 
Det må også søkes om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d, og denne blir 
behandlet i egen sak etter avgjørelse av dispensasjonssøknaden.   
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det er ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Lovgrunnlaget:  
Etter plan- og bygningsloven er fritidsbolig husvære som kun skal bebos i kortere tidsrom 
eller i enkelte perioder av året. Av den grunn stilles det færre byggtekniske krav til en 
fritidsbolig enn en helårsbolig. Å ta i bruk en fritidsbolig som helårsbolig er derfor en 
søknadspliktig bruksendring (omdisponering) etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d. Dersom 
bygningen er regulert til fritidsformål, vil bruksendringen også utløse behov for 
dispensasjon fra plan. 
 
Søknaden behandles her som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det 
må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Før vedtak treffes, skal naboer 
varsles på den måten som nevnt i § 21-3. 
 
Det følger av pbl. § 19-2 første ledd at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon 
fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår 
for dispensasjonen. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 tredje ledd. 
 
Det fremgår videre av loven at kommunen ikke kan dispensere dersom nasjonale eller 
regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2 andre ledd. Kommunedirektøren 
mener at dispensasjonssaken ikke berører statlige eller regionale myndigheters interesser 
jf. plan- og bygningsloven § 19-1, og er derfor heller ikke sendt på høring. 
 
Plangrunnlag og politiske føringer: 
103A Hafjell Panorama er gjeldende reguleringsplan i området: 
Eiendommen gnr/bnr 11/99 er regulert til fritidsbebyggelse, BFR64, og bebygd med 
fritidsbolig. Reguleringsplanen består av et stort antall tomter til fritidsbebyggelse og er 



mer eller mindre helt utbygd. 
 
Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard:  
Øyer kommune åpnet i sak KST 44/07 (30.8.2007) for at det gjennom dispensasjon etter PBL 
§ 19 og omdisponering etter PBL § 20-1 bokstav d, kan gis tillatelse til bosetting i fritidsbolig 
etter søknad. Følgende forutsetninger legges til grunn for behandling av søknad om  
midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard:  
a) Dispensasjon skal kun innvilges for høystandardhytter, dvs. fritidsboliger tilknyttet 
offentlig V/A-nett, strømnett, samt ha fullverdig vinterbrøytet veg.  
Finner bygningsmyndighetene det nødvendig skal det foretas en bygningsteknisk befaring 
av bygget.  
b) Renovasjon skal skje etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser.  
c) Det skal settes vilkår om at søker melder flytting til fritidseiendommen min. 3 mnd. etter 
innvilget dispensasjonssøknad. Dispensasjonstillatelser skal ellers bli trukket tilbake.  
d) Dispensasjoner skal foreløpig begrenses til 10 år fra det  
tidspunkt dispensasjon blir innvilget.  
e) Dispensasjonen opphører ved eierskifte. 
 
 
Vurdering: 
Øyer kommune ser positivt på en viss fast bosetting innen regulerte hyttefelt og åpner for 
at det gjennom dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 og omdisponering 
etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav b gis tillatelse til slik bosetting. Det er vedtatt 
retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger i kommuneplan og disse ligger 
også inne i forslag til ny kommunedelplan for Øyer sør. 
 
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 oppfylt, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 
1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 
 
Det er i denne saken søkt om dispensasjon fra arealformålet fritidsbebyggelse, for å kunne 
bruke fritidsboligen til midlertidig bolig. Hensynet bak bestemmelsen vil i dette tilfelle være 
at eiendommen gnr/bnr 11/99 og hele området rundt, er regulert til fritidsbebyggelse og 
skal da kun brukes til dette. Fritidsbebyggelse tilsier mindre bruk gjennom året og mindre 
behov for kommunale tjenester. En dispensasjon fra fritidsbebyggelse-formålet til 
helårsbosetting, vil således kunne sette hensynet bak bestemmelsen til side. I dette tilfellet 
er det søkt om en midlertidig dispensasjon, og et vilkår om dette vil være viktig.  Videre er 
det i eget kommunestyrevedtak fra 2007 en villet politikk at det skal være mulighet for 
dette etter søknad om dispensasjon. Kommunedirektøren finner at hensynet bak 
bestemmelsen til en viss grad blir tilsidesatt, men ikke vesentlig.  
 



Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsen settes noe til side, men ikke vesentlig, da 
dispensasjonen vil være midlertidig og det stilles vilkår om at dispensasjonen begrenses til 
10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir innvilget.  
 
2) Fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon 
 
I dette tilfellet er det søkt om en midlertidig dispensasjon for bosetting i fritidsbolig, og 
dette vil være en god løsning for søker som har næringsinteresser i to selskaper registrert i 
Øyer kommune. Videre er det i eget kommunestyrevedtak fra 2007 en villet politikk at det 
skal være mulighet for dette etter søknad om dispensasjon. Bosetting i fritidsboligen vil 
også føre til økt folketall, økt bruk av hytta og tilbud i kommunen. Kommunedirektøren 
finner at det er flere fordeler ved å gi dispensasjon til midlertidig bosetting.  
 
Ulempen er at fritidseiendommen blir brukt til helårsbolig, som ikke er i tråd med 
arealformålet fritidsbebyggelse. Bruk av fritidsbolig til bolig vil naturlig nok føre til en større 
bruk av boligen, mere tilstedeværelse og potensielt større belastning på kommunale 
tjenester. Til tross for de nevnte ulempene, er dette likevel en villet politikk at det skal være 
mulighet for dette etter søknad om dispensasjon for høgstandard hytter. Det er sendt 
nabovarsel, og det har ikke kommet merknader til dispensasjonssøknaden. 
Kommunedirektøren kan ikke se at det er vesentlige ulemper knyttet til at 
fritidseiendommen 11/99 blir brukt til midlertidig bosetting. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Kommunedirektøren finner at de to kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er 
tilstede. 
 
Vilkår 
 
For å kunne stille vilkår gjelder: 
1) Vilkåret må stå i saklig sammenheng med hjemmelsloven og med det begunstigende 
vedtaket. 
2) Det må ikke være uforholdsmessig tyngende for borgeren. 
 
Kommunedirektøren har foretatt en vurdering av gyldigheten av vilkårene som fremgår av 
vedtak i kommunestyresak, KST 44/07, vedrørende retningslinjer for søknad om 
dispensasjon for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard.  
 
Kommunen har kun lov til å stille vilkår ut fra planmessige hensyn. Vilkår som gjelder at 
dispensasjonen opphører ved eierskifte og at eier skal melde flytting innen 3 måneder, er 
ikke planmessige hensyn, og kommunen har ikke hjemmel til å stille disse vilkårene. Det 
samme vil være tilfelle i forhold til å eventuelt kreve folkeregistrert adresse knyttet til den 
konkrete eiendommen. 
 
Når det gjelder vilkår om at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt 
dispensasjon blir innvilget, så finner kommunedirektøren at dette er et vilkår som kan 
settes. Dette vil også være i tråd med søknaden, der Schaefer søker om midlertidig 



bosetting. Vilkåret om at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon 
blir innvilget, vil ikke være uforholdsmessig tyngende.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget 
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. 
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være 
saklig begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens. I 
denne saken er søknaden om dispensasjon i tråd med kommunestyrevedtak, KST 44/07 
(30.8.2007). Dersom det er ønskelig å bort fra dette, må det i så fall fattes et nytt politisk 
vedtak. 
 
Kommunedirektøren sin sluttvurdering: 
Basert på drøftelsen av fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende plan, tilrår 
kommunedirektøren at søknad om dispensasjon for midlertidig bosetting på eiendommen 
gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse, bør innvilges. 
 
Alternative forslag til vedtak: 
For å vise handlingsrommet som plan og miljøutvalget har, har kommunedirektøren satt 
opp to forslag til vedtak. Alternativ 2 ha må begrunnelse i tillegg, om det fremmes. 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig bosetting på 
eiendommen gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse. 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon 
blir innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig bosetting på 
eiendommen gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å avslå dispensasjon ut ifra 
sitt frie forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i andre 
hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet. 
 
 



Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig bosetting på 
eiendommen gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse. 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon 
blir innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 
 
 


