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GBNR 26/193 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon med nabovarsel, 20.4.2017 
Oppdaterte tegninger, 19.5.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tillatelse til tiltak, hytte uten sokkel, 15.8.2016 
Uttalelse fra Hafjell Nord, regulanten, 18.5.2017 
 
Sammendrag: 
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på Lisetra 2 for å kunne få bygge en 
fritidsbolig med underetasje på tomt 26/193. Det er allerede gitt byggetillatelse på tomten 
til samme type hytte, men uten underetasje. Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for å 
tillate hytter med underetasje. Da terrengforholdene ligger til rette for å plassere hytten 
bedre i terrenget med underetasje foreslås at dispensasjons innvilges. 
 
Saksutredning: 
I brev av 8.4.2017 søker Knut Olsen om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for 
Lisetra. Han ønsker å bygge hytte med underetasje på sin tomt 26/193 på Lisetra. 
Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for hytter med underetasje.  
 
Allerede 15.8.2016 fikk han byggetillatelse til å oppføre liknende hytte som nå omfattes av 
dispensasjonssøknaden, men uten sokkel. Ved befaring av tomten for å plassere hytten 
mente han hytten ville ligge bedre i terrenget dersom den ble bygd med underetasje. Han 
kontakten kommunen for å høre om muligheten for å bygge med underetasje.  
 
Tomten heller såpass at hytten vil bli bedre tilpasset terrenget med sokkel. Ingen naboer har 
kommet med negative merknader til tiltaket. Hafjell Nord, regulant for området, har i epost 
18.5.2017 uttalt at de stiller seg positiv til tiltaket. 
 
Det er ikke gjennomført høring ut til regionale myndigheter da rådmannen ikke anser deres 
myndighetsområde som berørt. 
 
Ingen naboer har gitt merknad til nabovarsel. Ett rekommandert varsel ble ikke hentet av 
mottaker.  
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 



nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
 
Vurdering: 
Tomt 26/193 ligger i det området av Lisetraplanen som er omfattet av et midlertidig forbud 
mot tiltak. Tillatelse til tiltak på denne tomten ble allerede innvilget i 2016, og det er derfor 
ikke grunn til å vurdere det midlertidige forbudet ytterligere i denne saken. Vedtaket om 
midlertidig forbud mot tiltak har ikke tilbakevirkende kraft. 
 
Søknad om dispensasjon er grunngitt, og naboer varslet. Øyer kommune har ikke funnet det 
nødvendig å sende søknaden på høring til regionale og statlige myndigheter. 
 
Omsøkte tiltak er i strid med reguleringsbestemmelsene, og kan ikke tillates dersom det 
ikke dispenseres fra disse.  
I reguleringsbestemmelsene for Lisetra er det gitt maksimale mål på gesims- og 
mønehøyder. For å kunne tillate underetasje må det dispenseres fra denne bestemmelsen: 
«Bygging av hytte, uthus og anneks skal tilpasses en tradisjonell byggestil m.h.t. 

takform(saltak). takvinkel (min, 22 , maks 33 ) og et materialbruk i tre, stein og torv . 

Farger skal holdes i matte og mørke jordfarger. Grunnmurhøyde skal ikke være over 

80 cm. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,10 m og mønehøyde ikke overstige 5,50 m 

over ferdig grunnmur.» 

 
Omsøkte tiltak vil resultere i mønehøyde på 7,15 m målt fra front underetasje. Gesimshøyde 
vil være 5,1 m målt fra front underetasje. 
 
Under vises omsøkte tomt med turkis farge. Tomten ligger på kotene 815-820, og er godt 
tilpasset en fritidsbolig med sokkel.  
 

 



 
Det vil bli mindre terrenginngrep ved å tillate omsøkte dispensasjon. Ingen naboer har uttalt 
seg negativt til tiltaket.  
 
Bestemmelsen det dispenseres fra blir naturlig nok tilsidesatt for denne tomten, men det 
totale inntrykket bestemmelsen er satt til å regulere blir ikke nevneverdig berørt.  
 
Fellesbesemmelsenes pkt. 2.1: «Det skal bevares mest mulig at den opprinnelige 
vegetasjonen, og alle terrenginngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. (…)» underbygger 
at det bør tillates fritidsbebyggelse som tilpasser seg terrenget fremfor store 
terrenginngrep.  
 
Lovens formålsbestemmelse blir heller ikke vesentlig tilsidesatt ved å tillate omsøkte 
dispensasjon. Helhetsinntrykket av tomten vil bli bedre da tiltaket gjør at det blir mindre 
skjæring/fylling og terrenget utnyttes naturlig.  
 
Fordelene ved å innvilge omsøkte dispensasjon er klart større enn å nekte den 
 
Da det er gitt byggetillatelse til samme hyttetype, uten underetasje, på samme tomt, 
omtales ikke ytterligere forhold som er avklart i reguleringsplanen og vedtak om 
byggetillatelse. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse 3.1 bokstav c) i 
reguleringsplan for Lisetra 2. Det tillates å bygge underetasje på tomt 26/193 etter reviderte 
tegninger mottatt 19.5.2017. Denne dispensasjonen utfyller byggetillatelse gitt 15.8.2016, 
slik at det er mulig å bygge fritidsboligen som omsøkt med underetasje. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


