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GBNR 18/111 - DISPENSASJON FRA REGPL. 153B - DELING AV REGULERTE TOMTER  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om rammetillatelse (inkl. dispensasjonssøknad,) datert 29.9.21 

• Tegninger 
• Nabovarsel 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019 i KST-sak 27/19 
 
Sammendrag: 
MjøsPlan AS søker på vegne av grunneier om dispensasjon fra plankart og planbeskrivelse 
for å kunne dele to fritidseiendommer innenfor planområdets BFF 7 og 8. Søknaden 
begrunnes med at den ene tomten er stor nok til å deles. Den andre tomten har ingen 
særskilt begrunnelse utenom et ønske om å dele den i to enheter. 
 
Kommunedirektøren finner ikke at de to kumulative dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 
oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen avslås. 
 
Dersom plan- og miljøutvalget finner at dispensasjonssøknaden skal innvilges, må saken 
returneres for høring til regionale myndigheter hvis ansvarsområder er berørt. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Grunneier søker om dispensasjon fra plankart med juridisk bindende tomtegrenser og 
planbeskrivelse som eksakt angir antall tomter innenfor hvert BFF-område. 
 
Dispensasjonen er fremmet gjennom en søknad om rammetillatelse. GBNR 18/69 er 
bebygd, mens GBNR 18/111 er ubebygd. Som det fremgår at dispensasjonssøknaden anser 
også ansvarlig søker det som utfordrende å bebygge GBNR 18/111 dersom denne deles.  
 

 
 



  
 
Plangrunnlaget 
Reguleringsplan for Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019, utgjør plangrunnlaget for eiendommene. 
GBNR 18/69 er i planen regulert til fritidsbebyggelse. GBNR 18/111 har to formål innenfor 
eiendomsgrensa. Disse er ikke i kombinasjon, men klart adskilt; fritidsbebyggelse på et 
område av eiendommen (1680 m2) og LNFR-formål på resterende del (944 m2). LNFR-
formålet innehar et automatisk fredet kulturminne på eiendommen med en sikringssone på 
5 m rundt ytterkant kulturminne. Denne sikringssonen går noe inn på fritidsformålet på 
eiendommen, men kan ikke gjøres inngrep i uten samtykke fra kulturminnemyndigheten. 
Videre er LNFR-formålet på eiendommen, sammen med noe omkringliggende LNFR-areal, 
totalt ca. 2,7, avsatt med en hensynssone for bevaring av kulturminner i et større område. 
Denne hensynssonen ivaretar området rundt to automatisk fredede kulturminner. For å 
sikre kulturminnene i området er eiendommens areal for fritidsbebyggelse redusert. 
 
For å kunne fortette som omsøkt må juridiske tomtegrenser i plankartet endres, og 
angivelse av antall tomter i planbeskrivelse endres. Det fremgår klart i planbeskrivelsens 
pkt. 5.1.1 at det ikke åpnes opp for fortetting. 

 
 
 
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 vesentlige 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.  
 
I denne saken anbefaler kommunedirektøren at dispensasjonen avslås fordi de to 
dispensasjonsvilkårene ikke anses som oppfylt. Iht. «Rundskriv om dispensasjon» av 
statsforvalteren i Innlandet (sist rev. sept. 2021) skal det i slike tilfeller innstilles på negativt 
vedtak uten ekstern høring. Er politisk utvalg uenig og vil gi dispensasjon, skal utvalget 
returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring. 
 
Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  

Det er ikke undersøkt om eiendommene er tilknyttet det 
private vann- og avløpsanlegget på Lisetra. GBNR 18/69 
består at en liten hytte samt et uthus. Det er ikke kjent 
tilstand på byggene, men eiendommen har ikke høy grad 
av opparbeidelse. GBNR 18/111 er en naturtomt.  
  
 
 
 
 
 

 



 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil ikke berøre LNF-områder i aktiv bruk. Kommunedirektøren kan ikke se at det 
medfører ulemper for landbruket. LNF-formålet skal sikre kulturminnemiljøet. 
 
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.  
 
Kulturminner:  
Det er registrert kulturminner innenfor omsøkte område. Iht. lov om kulturminner § 8 skal 
arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes 
kulturminner som ikke er kjent. Kommunedirektøren må sende søknaden om dispensasjon 
på høring dersom plan- og miljøutvalget finner at kommunedirektørens innstilling skal 
endres. Det kan ikke fattes endelig vedtak i saken med positivt utfall uten forutgående 
høring til kulturminnemyndigheten. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Det er ikke avdekke forhold som må beskrives og vurderes i denne konkrete saken.  
 
Kommunedirektørens vurdering av dispensasjon 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 hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Regulering av et område 
til fritidsformål, der det i bestemmelsene/planbeskrivelsen ikke åpner for fortetting, legger 
klare føringer for at fortetting ikke bør skje uten ytterligere planprosess. I denne konkrete 
saken er det i reguleringskartet juridisk regulerte tomtegrenser. For at disse skal kunne 
endres legger kommunedirektøren til grunn at det må til en planendring. Ønske om 
fortetting kan ikke løses gjennom dispensasjonsbehandling. I planprosessen for samme 
reguleringsplan i 2019 ble det vurdert om det skulle åpnes for fortetting. Det var innspill om 
fortetting i høringsperioden da, og dette ble svart ut med at slike ønsker måtte vurderes 
gjennom nye planprosesser der aktuelle områder for fortetting ble vurdert helhetlig. 
Kommunedirektøren er kjent med at det er flere i nærområdet til eiendommene som 
tidligere har hatt henvendelser med ønske om oppdeling av sine tomter på Lisetra.  
 



Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» må sees i sammenheng med plankartets to arealformål og 
hensynssoner innenfor GBNR 18/111. Ønske om å dele GBNR 18/111 er i direkte konflikt 
med et automatisk fredet kulturminne. Arealformål til fritidsbebyggelse utgjør kun deler av 
eiendommen. Å tillate to enheter innenfor dette formålet vil trolig komme i direkte konflikt 
med sikringssonen for kulturminnet. Videre er sonen som ligger for bevaring av 
kulturmiljøet over et større område under press dersom det tillates å bygge to hytter 
innenfor denne eiendommen. Arealpresset på kulturminnet blir større.  
Kommunedirektøren vurderer at hensyn bak arealformålene blir vesentlig tilsidesatt ved 
dispensasjon.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det fremgår ikke om det er et ønske å legge til rette for å kunne skaffe tomter til 
slekt/venner eller annet formål med søknaden. Det blir ikke tillagt vekt hvilket formål søker 
har, men det ansees som klart at det er fordeler for søker dersom søknaden innvilges. At 
områder avsatt til fritidsformål utnyttes effektivt er både i tråd med nasjonale føringer og 
kommunens strategi for fritidsbebyggelse. At grunneier da ønsker en effektiv 
arealutnyttelse kan ansees som en fordel for å nå nasjonale mål og oppfylle kommunale 
utviklingsstrategier.  
 
Ulempene ved å innvilge dispensasjonen vil være at området avsatt for å ivareta de to 
automatisk fredede kulturminnene vil kunne bli ødelagt, eller miste sin funksjon. Videre vil 
oppdeling av den største tomten, uten at en slik tomtedeling blir satt i sammenheng med 
hele området med store tomter, være uheldig. Det kan da bli gjort vedtak som kan være til 
hinder for en god utvikling dersom kommunen ønsker å fortette i området. 
 
Kommunedirektøren mener også at presedens-argument må gjøres gjeldende i denne 
sammenheng, da forutsetningene for de omkringliggende eiendommene er svært lik. 
Kommunedirektøren er kjent med at det er ønske om fortettinger i området, og dette bør 
ikke være gjenstand for tilfeldig dispensasjonsbehandling. I en fortetting i området må både 
vegføring og fremføring av skiløyper avklares. Dette kan ikke gjøres uten at området ses på i 
en helhet.  
  
Det må også nevnes at det innenfor planområdet har vært en del «støy» rundt planarbeid 
fra tidligere, og det er viktig at planprosessene gjennomføres med medvirkning med 
berørte grunneiere og velforeninger. Dette oppnås ikke ved endringer i plankart gjennom 
dispensasjonsbehandlinger. 
 
Kommunedirektøren har også vært prinsipiell ved veiledning i arealplaner der det reises 
spørsmål om deling av eiendommer. Det kreves planendring i slike saker, og der forholdene 
ligger til rette for en forenklet planprosess blir dette foreslått.  
 
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene er klart større enn ulempene. Faren for 
presedensvirkning, slik at det innenfor et større område på Lisetra kan åpnes for fortetting 
uten planprosess og medvirkning, er helt klart til stede. 
 



De to kumulative vilkårene i pbl § 19-2 er dermed ikke oppfylt, og kommunen har ikke 
hjemmel til å innvilge dispensasjon. Dersom dispensasjon skal kunne gis, må det fremføres 
fordeler som kan ansees som klart større enn ulempene. Dersom plan- og miljøutvalget 
vurderer søknaden annerledes, må dette begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. 
Dersom dispensasjon ønskes innvilget på tross av kommunedirektørens anbefaling, må 
utvalget returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra plankart, datert 5.11.2018 og planbeskrivelsen pkt. 5.1.1 der det står at det 
ikke legges opp til flere tomter i gjeldende reguleringsplan. De to kumulative vilkårene i § 
19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved 
å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at kulturminnene settes under press og gjeldende plan ikke åpner 
for fortetting, samt at ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og 
uthuling av juridiske bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 


