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Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon av 03.12.2019 fra Norgeshus 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Byggesøknad av 3. desember 2019 
Reguleringsplan for Engemark, PlanID 201701 
 
Sammendrag: 
Norgeshus AS søker dispensasjonfra byggegrenser i reguleringsplan for oppføring av 
carporter i tilknytning til inngangsparti. Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplanen for Engemark ble vedtatt i kommunestyret 30.08.2018. I etterkant er 
den overlatt til Norgeshus AS for bebyggelse. Det viser seg at Norgeshus AS sine ønsker for 
bebyggelse ikke passer med de byggegrenser som er inntatt i reguleringsplanen. 
 
Norgeshus AS søker dispensasjon fra byggegrenser i BF_1 i reguleringsplan for Engemark, 
planID 201701. Dette begrunnes med ønske om å bygge boliger med carport beliggende 
ved siden av boligen, slik at den tilrettelegges universelt. Dette vil gi enkel adkomst mellom 
carport og inngang. Tiltakshaver mener endra byggegrenser ikke vil få noen negative 
konsekvenser. Brannprosjektering mellom byggene ivaretas, selv om avstanden mellom 
byggene blir mellom 6 og 8 meter. 
  



 
 

   
Over vises utsnitt av reguleringsplankartet med byggegrenser til venstre og situasjonskart slik Norgeshus 
ønsker å bebygge arealet til høyre. Det vises at det er byggegrenser mot sør som det søkes dispensasjon fra. 
 
Tiltaket er nabovarslet, og det er mottatt en nabomerknad fra johannes Nermo, eier av gnr/bnr 
18/1 f2. Han er bekymret for vegetasjonsbelte mot golfbanen. Tiltakshaver har svart at 
vegetasjonssonene i planen ikke blir berørt. Det er bare byggegrense innenfor areal avsatt til 
bebyggelse som berøres. 
 
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 ihht. 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 nødvendig med høring til 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). 

 
Vurdering: 
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt.  
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 



 
Formålet med byggegrensene i reguleringsplanen var å sikre en god plassering av byggene på de 
ulike tomtene. Det ble etterstrebet en høy utnyttelse. Byggegrensene på den enkelte tomt skulle 
sikre at byggene ble plassert mot nordøst på tomta, for å gi gode uteforhold. Derfor var 
byggegrensa mot sør lagt til 6 meter, slik at det skulle bli litt sydvendt uteoppholdsareal på den 
enkelte tomt.  
 
Norgeshus AS ønsker å legge carport ved siden av boligene. Da blir de bebyggbare delene 
av tomtene for smale. Tomtene i seg selv er brede nok. Det blir mindre enn 8 meter mellom 
byggene. Dette er Norgeshus AS klar over, og vil ivareta brannsikkerheten ved prosjektering 
av byggene. Det er ikke forbudt å sette opp bygg nærmere hverandre enn 8 meter, bare 
brannsikkerheten ivaretas. 
 
Slik Norgeshus AS ønsker å bebygge tomtene vil intensjonen med gode uteoppholdsareal bli 
ivaretatt, ved at det blir satt av store arealer sørvest for husene. 
 
Kommunedirektøren mener at slik Norgeshus AS har søkt om å bebygge tomtene ikke 
strider mot intensjonen i planen og bestemmelsen om byggegrenser. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Fordelen ved å gi dispensasjon er at boligene kan utformes med carport sammenbygd med 
bolighuset, og slik gi inngang i samme plan som parkering. Dette vil gi en universell 
utforming. Det kan ikke sies å være særlige ulemper ved å gi dispensasjon. 
 
Nabomerknaden fra Johannes Nermo gjelder først og fremst det bygget som grenser mot 
golfbanen. Det er ikke planer om å gå inn i vegetasjonssonen, og dermed skulle forholdet til 
golfbanen være ivaretatt. 
 
Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
 
 
Mindre endring av planen kontra dispensasjon 
Det har vært vurdert om det skulle gjøres en mindre endring av planen. Dette er en 
forholdsvis ny plan, og det er uheldig å starte med å gi dispensasjon fra en ny plan. Det som 
taler for en dispensasjon i stedet for en mindre endring av reguleringsplanen, er at om 
Norgeshus AS ikke bebygger alle tomtene etter planen, vil resten av tomtene måtte 
bebygges etter reguleringsplanen. Det settes derfor vilkår om at dispensasjonen gis bare for 
den bebyggelsesplanen som Norgeshus as har lagt fram. 
 
Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
 
  



 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer Norgeshus 
AS dispensasjon fra byggegrensene i reguleringsplanen Engemark, planID 201701, for å 
bebygge tomtene i BF_1 slik det fremgår av rammesøknad av 3. desember 2019. Fordelene 
med dispensasjon er klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres fra blir ikke 
tilsidesatt. Utearealene blir ivaretatt ved at det blir avsatt større arealer til uteopphold mot 
sørvest. 
 
Vilkår for dispensasjonen er at tomtene bebygges slik det fremgår av rammesøknad av 3. 
desember 2019 fra Norgeshus AS 
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