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GBNR 26/120 - TROVEGEN 52 -BEHANDLING AV DISPENSASJON - RIVING OG OPPSETTING 
AV BOLIGHUS OG GARASJE, NY ADKOMST  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
Situasjonskart 
Tegninger 
Skredrapport 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan Øyer sør 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 22/2330 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for bygging utenom stedbunden næring på gbnr. 26/120. Omsøkte tiltak 
er å rive eksisterende hus, driftsbygning og silokummer for å bygge ny bolig og garasje med dagens 
standard. Videre å opparbeide ny adkomst fra Trovegen fra søndre ende av tomten. Eksisterende 
bygningsmasse er ubeboelig og unyttbar for noen formål ifølge søknaden. Eiendommen er fradelt 
for mange år siden, med det formål å etablere boligbebyggelse. Den er tidligere fradelt et 
gårdsbruk, og fungerte som kårbolig.  
 
Eiendommen ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og jord -og flomskred. Det er utført 
skredfarevurdering for tiltakene som omsøkt. Konklusjonen er at de kan utføres uten sikringstiltak. 
(tiltak i sikkerhetsklasser S1 og S2). Dette gjelder både ved dagens vegetasjonsforhold og om skogen 
skulle bli borte.  
 
Tillatelse til tiltakene betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør punkt 2.1.1 om at det 
bare tillates bygging i tilknytning til stedbunden næring. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at de to kumulative vilkår er oppfylt, og tilrår at det gis 
dispensasjon ut fra kommunens forvaltningsskjønn. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad: 
Eiendommen er per definisjon ikke en landbrukseiendom, selv om den består av 0,3 daa fulldyrket 
mark, 0,8 daa innmarksbeite og 0,7 daa produktiv skog. Hovedhuset er registrert som bolig og 
driftsbygningen som garasjehus/anneks til bolig. 
 
 
Om eierforhold: 



Hjemmelshaver til 26/120 er John Lie. Vedlagt søknaden er bekreftelse på at eiendommen skal 
overdras søkerne, og at planene er kjent og godkjent. 
 
Søknaden er begrunnet med ønske om å bosette seg på eiendommen for nye eiere. Eksisterende 
bygningsmasse er ubeboelig og forfallen, og ifølge søknad nærmest farlig å oppholde seg ved og i.  
 

 
 
Ønsket er å rive eksisterende hus, driftsbygning og silokummer for å bygge opp ny bolig og garasje 
med dagens standard. Videre å opparbeide ny adkomst fra Trovegen fra søndre ende av tomten. 
 

 
Tegninger av planlagt nytt hus 
 



 
 
 
 
 
 
Planlagt garasje 

 
 

 
 
Dispensasjonsbehandling  
Å imøtekomme søknaden slik den foreligger betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør 
for bygging/tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. 
Plangrunnlaget 

 
 
Gjeldende KDP har ikke egne bestemmelser for bygningsmasse og utnytting i LNF-formål. 
Det er imidlertid rimelig å underlegge denne eiendommen bestemmelser som er i 
overensstemmelse med omkringliggende eiendommer. Den ligger mellom nåværende og framtidig   
boligformål. 



 
 
Om utnyttelsesgrad og utforming 
Området rett nedenfor er regulert til boligområde nåværende, ved siden av formål framtidig 
boligområde.  

Det stilles vilkår om at bebyggelsen utformes i samsvar med bestemmelser for omkringliggende 
sammenlignbar bebyggelse. 
 
Lovgrunnlaget 
Krav til dispensasjon (PBL) Fradeling er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og 
utløser krav om 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 som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres 
fagområder anses berørt.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). 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. 
 
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Naboer 
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21- 
3. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale 
seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Aktuelle naboer er varslet, ingen 
merknader har kommet. 
Høring hos statlige og regionale myndigheter 
Det har ikke kommet merknader til saken. 
 



Landbruksfaglig vurdering 
 

 
Omdisponering: 
Det følger av jordloven § 9 at «Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Bolighuset skal settes opp på noenlunde samme sted som huset 
står i dag. Ny garasje skal flyttes lenger nord og vil delvis bli anlagt på jordbruksareal. Det antas at 
inntil 0,1 daa vil bli berørt av tiltaket. Hovedparten av arealet ligger i AR5 som innmarksbeite. 
Arealet er videre i Kilden vurdert til innmarksbeite med stor usikkerhet. Ortofoto viser at arealet er 
gjengrodd og burde vurderes omklassifisert til skog. Forbudet til omdisponering gjelder dyrka og 
dyrkbar jord, men det forutsettes at arealet alene eller sammen med annet areal kan gi grunnlag for 
jordbruksproduksjon. I dette tilfelle vurderes det til at jordbruksarealet på eiendommen er for lite til 
å gi et selvstendig grunnlag som jordbruksproduksjon i tillegg til at arealet er mindre egnet til dette. 
Det er derfor ikke nødvendig med samtykke til omdisponering av jordbruksarealet.  
 
Byggetiltak: 
Tiltaket skal skje på en eiendom som ikke er en landbrukseiendom. Det vil ikke berøre 
jordbruksareal i særlig grad og vil ikke påvirke eller begrense andre landbrukseiendommer i drift. 
Landbrukskontoret er positive til tiltaket og har ingen merknader. 
 
Miljø og naturmangfold 
Naturmangfoldloven §§ 8-10: Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i 
forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en 
uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 



§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Det er ikke registrert arter og biologisk 
mangfold i Naturbase eller artdatabanken som enten er trua eller trenger beskyttelse. Uttalelser 
innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha 
minimal innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. Det er ikke registrert trua art. I § 9 om 
førevar-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 
for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved 
miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full 
tyngde i denne saken.  
 
Kultur 
Det er ikke registrert lokaliteter av betydning på arealet. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Ved tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 skal det iht. pbl § 28-1 dokumenteres tilstrekkelig 
sikkerhet mot naturfare i tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse 
at dette er ivaretatt i tråd med sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift. Grunn kan bare bebygges, 
eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av natur eller miljøforhold.  
 
Det er utført kartlegging av eiendommen og planlagte tiltak. Hovedtrekk i rapporten gjengis 
nedenfor. 

 
 
Dispensasjonsvurderingen 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt                                                                                
Imøtekommelse av søknaden betinger dispensasjon fra at bare tiltak knyttet til stedbunden næring 
skal tillates i LNF-område. I vurdering av lovens første vilkår vurderes byggetiltakene samlet. Ved 
dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  



LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta 
hensyn til landbruk, natur og friluft. Denne eiendommen er en godkjent boligeiendom i LNF. Den 
har vært lovlig benyttet som bolig og hatt tilfredsstillende veg, vann, avløp til bustad siden den var 
involvert i jordskiftesak i 1999. 
 
Innenfor LNF-formålet skal det videre tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen er ønskelig for å kunne kontrollere 
utbyggingsmønsteret generelt. Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn. 
Samtidig er det gjerne sett positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når kriterier i 
arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og 
trafikk er oppfylt. Disse kriteriene blir ikke utfordret ved imøtekommelse av søknaden. 
 
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved 
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt. Et sentralt vurderingstema i LNFR-
område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en betingelse at landbruksinteressene 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltakene vil ikke endre overordnet arealdisponering. Planlagte tiltak vil 
erstatte bestående bebyggelse, og utvides noe, men dette vil ikke medføre større press på dyrket 
mark eller driftsulemper for landbruket i området. Gardsdrifta er flyttet for mange år siden. En kan 
ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i området. 
Jordbruksareal vil ikke berøres i særlig grad. Landbrukskontoret har ellers ingen merknader. 
 
Om utnyttelsesgrad:  
Selv om det i godkjent KDP ikke er særskilte bestemmelser om bebyggelse, bør dette hensyntas for 
utforming av bebyggelsen som gjør at den innordnes omkringliggende bebyggelse bl.a.. 
Gjeldende eiendom er en boligeiendom i LNF, med areal på ca. 4,9 daa. Eiendommen er stor, 
opprinnelig et gardstun, og er derfor vanskelig å sammenligne med ordinære boligeiendommer i 
samme arealkategori. Det taler etter kommunedirektørens syn for at bebygd areal sett i forhold til 
eiendommens karakter og størrelse må vurderes spesielt. 
 
For å få en mest mulig ensartet bebyggelse der det ikke er bestemmelser for størrelse og utforming 
er KDs vurdering at det bør stilles vilkår som skal følges ved framtidig byggesaksbehandling for 
denne eiendommen. Det antas at den vurderes lagt til arealformål LSB ved planrevisjon. 

Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene 
En søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i grunneier/søkers ønsker for 
egen eiendom. Det er bare en viss adgang til å vektlegge dennes personlige ønsker i en 
dispensasjonsvurdering. Generelle areal -og ressursdisponeringshensyn kan og bør imidlertid inngå i 
vurderingen. 
Dyrka mark har vært eid og drevet av gardsbruk i drift i en årrekke allerede. Bebyggelsen har vært 
lovlig benyttet som boligbebyggelse like lenge. 
 
Det er gjerne et tema om eksisterende bebyggelse kan rehabiliteres for fortsatt bruk. Det kan være 
ønskelig generelt mtp miljø og ressursbruk, og særlig der det er kulturverdier knyttet til den. Dette 
er ikke et alternativ her, og krav om dette ville i realiteten medføre nærmest like store 
inngrep/ressursbruk som nybygg. Det er heller ikke kulturminneverdier i eksisterende bebyggelse. 
 
Vurderingstema blir dermed om det er andre ulemper som gjør at dispensasjon må nektes. 



Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er beskjedne, jf. blant 
annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. Det må påvises relevante, klare og 
positive fordeler som er klart større enn ulempene dispensasjonen medfører. 
 
Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng med de 
offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Personlige ønsker om en 
bestemt utnyttelse av en eiendom vil imidlertid i mange tilfeller være sammenfallende med de 
hensyn plan- og bygningsloven med tilliggende forskrifter og arealplaner er satt til å ivareta, for 
eksempel der dispensasjon begrunnes med høyere funksjonalitet ved et byggverk eller et 
uteoppholdsareal, eller der tiltaket vil gi høyere arkitektonisk kvalitet. 

Det er en underdrivelse å si at nybygg vil innebære en høynet kvalitet på eiendommen. I realiteten 
er alternativet til å innvilge dispensasjon, at bygningsmassen blir stående slik den er. Det er ikke 
ønskelig, hverken fra tiltakshavere eller plan -og bygningsmyndighetens side. Dette er en fordel for 
eiendommen i lengre perspektiv, knyttet til generelle areal -og ressursdisponeringshensyn, nær sagt 
uavhengig av dagens søker og eiere.  
 
Denne fordelen må imidlertid veies opp mot ulempene, og i denne avveiningen vil det være aktuelt 
å se hen fordelens størrelse og betydning. At eiendommen fra før har tilfredsstillende kvalitet kan 
etter en konkret vurdering gjøre at fordelen som oppnås er liten. Eiendommen er ikke beboelig slik 
den framstår i dag, altså er fordel ved å gi dispensasjon stor.  

Ulemper ved tillatelse til nybygg framstår som få. Om bebyggelsen innordnes best mulig til 
omkringliggende bebyggelse, reduseres ulemper som kunne oppstå, for området som helhet og 
omkringliggende bebyggelse. I tillegg bidrar dette til mulighet for senere likebehandling av 
sammenlignbare saker, og faren for uheldig presedens reduseres. 

Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 

Kommunens frie forvaltningsskjønn  
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden 
jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi 
dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende 
hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig 
forskjellsbehandling.  
Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller 
innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er 
saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. 
I denne saken reduseres etter KDs vurdering faren for uheldig presedens ved at bebyggelsen i størst 
mulig grad innordnes omkringliggende, sammenlignbar bebyggelse. 
Med en ny kommunedelplan vedtatt med forhåpentlig klare bestemmelser for utnytting er det 
mindre sjanse for at lignende saker oppstår. 
 
  



Alternative forslag til vedtak: 
For å vise handlingsrommet som Plan og miljøutvalget har, har KD satt opp to forslag til vedtak. 
Alternativ 2 må begrunnelse i tillegg, om det fremmes. 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn.  
 
Vilkår: 

- Maksimalt bebygd areal kan være 300 m² 
- Bebyggelsen kan ha maks gesimshøyde 6.1 m og mønehøyde maksimum 9.1 m. 

målt fra ferdig gulv. 
- Byggetomta kan være egnet for sokkelløsning, og det kan tillates en maksimal sokkelhøyde 

på 3m målt fra støpt plate i sokkel til overflate gulv i 1. etg. Synlige grunnmurer under 
sokkelfront skal ikke være høyere enn 30 cm. 

- For frittstående garasje skal mønehøyde ikke overstige 5.5 m og gesimshøyde ikke 
overstige 3.5 m målt fra ferdig gulv. 

 
Søknad om byggetillatelse behandles administrativt, og nødvendige suppleringer/justeringer skjer i 
den behandlingen. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom stedbunden næring.  
 
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 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn.  
 
Vilkår: 

- Maksimalt bebygd areal kan være 300 m² 
- Bebyggelsen kan ha maks gesimshøyde 6.1 m og mønehøyde maksimum 9.1 m. 

målt fra ferdig gulv. 
- Byggetomta kan være egnet for sokkelløsning, og det kan tillates en maksimal sokkelhøyde 

på 3m målt fra støpt plate i sokkel til overflate gulv i 1. etg. Synlige grunnmurer under 
sokkelfront skal ikke være høyere enn 30 cm. 

- For frittstående garasje skal mønehøyde ikke overstige 5.5 m og gesimshøyde ikke 



overstige 3.5 m målt fra ferdig gulv. 
 
Søknad om byggetillatelse behandles administrativt, og nødvendige suppleringer/justeringer skjer i 
den behandlingen. 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 


