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GBNR 33/64 - 6-MANNSBOLIG BK M2 - OLE STENENS VEG DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN FOR TRODALMED HENSYN TIL GRAD AV UTNYTTING 
 
 
Vedlegg: 
Nordbolig brev av 6.3.2018, - begrunnelse for dispensasjon 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt 2.1-3 med 
hensyn til grad av utnyttelse. Grad av utnyttelse kan heves til 50 % BYA for området BKM2 i 
reguleringsplanen.  
 
Saksutredning: 

31.1.2018 mottok Øyer kommune søknad om tiltak for oppføring av boliger på området 

BKM2 i reguleringsplan for Trodal. I foreløpig svarbrev av 14.2.2018 fra Øyer kommune, ble 

det vist til gjennomgang av søknaden. I dette svarbrevet understrekes det at følgende 

forhold må bringes i orden før saken kan behandles: Det må utarbeides en mer begrunnet 

søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad av tomten. 

 

I brev av 6.3.2018, begrunnelse for dispensasjon, viser søker til planens intensjoner for 

planlagt bebyggelse i planbeskrivelsen. Planlagt bebyggelse vil være i tråd med disse 

retningslinjene og ikke være i strid med forutsetninger i planbeskrivelsen.  

 

I søknaden om tillatelse til tiltak er grad av utnytting som følge av tiltaket beregnet til 49,41 

% BYA (bebygd areal). Tillatt bebygd areal er 45 % BYA i henhold til bestemmelsenes pkt 2.1-

3.  

 

Vurdering: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-1 – søknad om dispensasjon – skal det fremlegges 

en begrunnet søknad ved dispensasjonsbehandling. Naboer, berørte parter skal varsles og 

gis anledning til å uttale seg. Statlige/regionale myndigheter skal tilsvarende høres dersom 

det berører deres saksområde direkte.  

 

Det er ikke foretatt høring til statlige/regionale myndigheter, da deres ansvarsområde ikke 

anses som berørt. Det er ikke gitt negative merknader til søknaden.  

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 



Område BK M2 merket rødt. 

hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre må det etter en 

samlet vurdering fremgå at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 

ulempene ved å nekte.  

 
I reguleringsplan for Trodal er det angitt tillatt bebygd 

areal for alle områdene, - angitt som bebygd areal 

(BYA) i bestemmelsene. I planprosessen er bebygd 

areal satt ut fra planlagt bebyggelse på tidspunkt for 

utarbeiding av plankart og bestemmelser. På det 

tidspunkt som utbyggingens skjer, vil 

marked/etterspørsel mv. påvirke utbygging og 

utforming.  

 

Endringene som påvirker bebygd areal er blant annet 

at boder er flyttet utenfor bebyggelsen og alle boder 

lagt på terreng. I tillegg er boligstørrelse og antall 

enheter endret fra 8 enheter til 6 enheter i 2 plan, - dvs. fra 4 til 3 enheter i hver etasje.  

Byggeområdet BK M2 har et areal på 0,7 daa i plankartet. En økning av BYA til 50 %, dvs. 

økning på 5 % BYA, gir 35 m
2
 økt fotavtrykk for bebyggelse. Uteareal i reguleringsplanen er 

385 m2 beregnet etter 45 % BYA for bebyggelsen. Fordeles dette på de 4 illustrerte enheter i 

plankartet, gir dette et 

uteoppholdsareal på bakkeplan på 

96 m2 pr enhet (0,7 daa x 0,45/4).  

Beregnes uteareal ut fra revidert 

utbygging, gir dette 350 m2 fordelt 

på 3 enheter som gir 116 m2 

uteoppholdsareal pr enhet.  

 

Endringene, fra 4 enheter til 3 

enheter på terreng og økning i 

bebygd areal med 5 % til BYA 50 %, 

gir mer uteoppholdsreal pr enhet.  

Utbyggingen vil gi en reduksjon på 

2 enheter for dette området.  

I en tidlig planfase kan det være 

vanskelig å forutse et marked og 

lage for detaljerte planer som 

grunnlag for plankartet. Dette er 

en av grunnene til at disse 

situasjoner oppstår med behov 

for mindre endringer/justeringer.  

Illustrasjon utbygging iht. søknad om tiltak, - merket med rødt kvadrat 



Boligkvalitetene blir ivaretatt i revidert/byggesøkt prosjekt for delområdet BK M2 i planen. 

Rådmannen vil utfra en samlet vurdering peke på at intensjonene i planen og 

boligkvalitetene blir ivaretatt.  Det som kan sies å være av negativ karakter, vil være at det 

bygges færre enheter enn illustrert i utbyggingsplan/plankart.  

Rådmannen foreslår at det innvilges dispensasjon. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 

Trodal boligfelt, pkt 2.1-3 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik 

at konkret søknad av 31.1.2018 (arkivsak 18/330-1) om tiltak på BK M2, kan aksepteres 

behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i pkt. 2.1-3 i 

reguleringsbestemmelsene. 

Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg vil bokvaliteten gi økte 

uteoppholdsareal ved å dispensere fra bestemmelsene med økt arealutnyttelse. Økning av 

uteoppholdsareal kommer som følge av endring av antall enheter fra 4 til 3 enheter på 

bakkeplan.  

 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 


