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Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt søknad fra Rindalshytter AS om dispensasjon fra 
reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre arealformål for deler 
av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. Tomten er omtalt som tun 
22 i reguleringsplanen, og er regulert for inntil åtte enheter. 
 
I november 2021 gjennomførte Øyer kommune tilsyn med igangsatte arbeider i området 
Høghaugen Øvre. Under tilsynet ble det observert store terrenginngrep på GBNR 4/117.  

 
 



I sin tilsynsrapport anførte kommunen at det ble vurdert som alvorlig at GBNR 4/117 var 
fylt opp med så store mengder masser uten at det er omsøkt eller gitt tillatelse til tiltak, og 
at pålegg om retting, tvangsmulkt eller andre reaksjoner ville bli vurdert. I svar på 
tilsynsrapporten skrev tiltakshaver at oppfylling var gjort for at tun 22 skulle få terreng som 
er tilpasset vegadkomst, og at dette var beskrevet i byggesøknaden for adkomstveger og 
VA. Kommunen var ikke enig i at oppfyllingen var omsøkt selv om den var nevnt i søknaden 
om adkomstveger og VA, og forhåndsvarslet pålegg om retting, ileggelse av tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr 20. desember 2021. I januar i år ble det holdt et møte mellom 
tiltakshaver og kommunen, der det ble avtalt at kommunen skulle komme med veiledning 
om det bør søkes om oppfylling av tomten som terrenginngrep eller om anleggelse av 
midlertidig deponi. I februar rådet kommunen tiltakshaver til å søke om dispensasjon til å 
anlegge midlertidig deponi, og deretter søke om permanente terrenginngrep når disse er 
planlagt. I april vedtok kommunen overtredelsesgebyr for uaktsom eller forsettlig 
overtredelse av pbl § 20-2 første ledd (om søknadsplikt) og reguleringsplan for Høghaugen 
Øvre sin bestemmelse 1.2. 
 
Det er ikke angitt hvor lenge det er behov for dispensasjon, og søker sier at dette vil 
avhenge av situasjonen i hyttemarkedet. 
 
Dispensasjonssøknaden er behandlet uten å ta hensyn til at tiltaket allerede er utført. 
«Beslutter bygningsmyndighetene seg for å realitetsbehandle en etterhåndssøknad, skal 
den behandles på linje med en forhåndssøknad – se §§ 19-1 og 19-2. En «tilgivelsessøknad» 
skal behandles saklig i forhold til søkeren; uten å ta hensyn til at tiltakshaveren har forbrutt 
seg mot igangsettelsesforbudet i § 20-2 første ledd. Det skal med andre ord behandles som 
om tiltaket ikke var oppført. Dette syn er også lagt til grunn av Sivilombudsmannen i sak 
2011/1482 og senere også i Somb. sak 2015/1370.» (Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og 
bygnings-rett, del II. Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner, 3. utgave, 
Universitetsforlaget, 2018 s. 628, Juridika (kopiert 30. mai 2022)) 
 
Plangrunnlaget: 
Planområdet inneholder flere arealformål, og Tun 22 er regulert til fritidsbebyggelse. 
Reguleringsplanens bestemmelse 1.2 Terrengtilpasning sier at «alle terrenginngrep skal 
planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende 
vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger, 
opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og etablert løyper/stier. (…)». 
Videre sier bestemmelse 2.1 Byggeområde for fritidsbebyggelse at «bygningers plassering 
skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger unngås». 
 
Lovgrunnlaget: 
 
Plan- og bygningsloven 
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 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.  
 



Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  
 
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). 
 
Som plan- og bygningsmyndighet etter pbl. kan kommunen blant annet avsette areal til 
mellomlagring og behandling av masser, og gi tillatelse til for eksempel vesentlige 
terrenginngrep. 
 
Forurensningsloven 
Avfall som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider er å 
regne som næringsavfall, jf. forurensningsloven § 27a annet ledd. Overskytende jord- og 
steinmasser fra slik virksomhet, som ikke skal brukes på samme lokalitet som de er gravd 
opp, vil normalt være å anse som næringsavfall – med mindre det er sikkert at massene vil 
utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet prosjekt.  
 
Næringsavfall skal som hovedregel leveres til et lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå 
gjenvinning. Dette følger av forurensningsloven § 32 første ledd. For å avgjøre om bruk av 
jord- og steinmasser som fyllmasser erstatter bruk av andre materialer (gjenvinnes), er det 
relevant å se hen til om: 

1. tiltaket er planlagt gjennomført uavhengig av tilgangen på overskuddsmasser, 
2. mengden masser som brukes står i forhold til behovet, og 
3. overskuddsmassene har egenskaper som gjør dem egnet til formålet. 

 
Annen disponering krever at Miljødirektoratet har innvilget unntak etter 
forurensningsloven § 32 annet ledd. Miljødirektoratet arbeider for tiden med en 
forskriftsregulering av disponering av overskuddsmasser av jord og stein som ikke er 
forurenset og som ikke gjenvinnes. Frem til forskriftsbestemmelsene trer i kraft ser 
direktoratet ikke behov for søknader om unntak fra § 32 første ledd til annen disponering 
av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, så fremt: 
 

• muligheter for gjenvinning er vurdert, 
• disponeringen er avklart etter plan- og bygningsloven, og 
• disponeringen skjer på land, og ikke i sjø eller vassdrag 

 
 
Naboer og berørte interesser: 
Eiere av GBNR 4/107, 4/140 og 4/141 er nabovarslet. Det kom ikke inn merknader. 
 
  



Vurdering: 
Hensynet bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Bestemmelse 1.2 Terrengtilpasning, «Alle terrenginngrep skal planlegges og utføres slik at 
skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det 
som er nødvendig for å få ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, 
parkeringsplasser, uteområder og etablert løyper/stier. (…)», og bestemmelse 2.1 
Byggeområde for fritidsbebyggelse, «bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal 
dype skjæringer og fyllinger unngås», er tatt med for å ivareta hensynene til blant annet 
landskapsestetikk, bevaring av stedegen vegetasjon, og klimagassutslipp: Ved oppfylling av 
større terrengformasjoner for å skape flate byggetomter vil både nær- og fjernvirkningen til 
hyttefelt endres til det negative, unødvendig mye stedegen vegetasjon vil fjernes, og 
klimagassutslipp fra arealbruksendringer vil bli høyere enn de nødvendigvis trenger å bli. 
Alle disse tre virkningene står i strid med ønsket om hytteutbygginger som tilpasses terreng 
og landskap, og skjer med minst mulig naturpåvirkning og klimagassutslipp. 
Kommunedirektørens vurdering er at hensynene bak bestemmelsene settes vesentlig til 
side. 
 
Regjeringen sin tolkningsuttalelse til pbl. § 30-5, av 2011, sier at når det gjelder midlertidige 
tiltak, er det ikke gitt at en annen arealbruk enn forutsatt i planen, i en begrenset periode, 
får særlig betydning for muligheten til å ivareta de formål og hensyn planen skal sikre. 
Reguleringsplaner har ikke bindende virkning for midlertidige tiltak som skal plasseres inntil 
to år, med mindre planen selv uttrykkelig forbyr dette. Det er en forutsetning at tiltaket 
ikke medfører arealinngrep som gir varige synlige spor etter tiltaket. Planen for Høghaugen 
øvre forbyr uttrykkelig fjerning av eksisterende vegetasjon utover det som er nødvendig, og 
sier at skadevirkningene av tiltak skal bli så små som mulig. Kommunedirektøren mener det 
er urealistisk at eksisterende vegetasjon vil overleve inntil to års tildekking og påfølgende 
utgraving/fjerning, samt at skadevirkningene kan bli mindre ved mellomlagring på en 
mindre del av området, eventuelt et annet område. Kommunedirektørens samlede 
vurdering av reguleringsplanens virkning på en midlertidig mellomlagring av masser, er 
derfor at det vil være i strid med både prinsippet om at midlertidige tiltak ikke kan gi varige 
synlige spor, og at tiltaket vil bryte med bestemmelsene om at skadevirkningene skal bli så 
små som mulig og at eksisterende vegetasjon ikke skal fjernes utover det som er nødvendig. 
 
Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes 
opp mot ulempene. 
 
Ulempene knyttet til landskapsbilde, stedegen vegetasjon og klimagassutslipp er omtalt i 
avsnittet om hensynene bak bestemmelsene. En ytterligere ulempe ved å innvilge 
dispensasjon er faren for presedensvirkning, da det er stort omfang av massehåndtering i 
kommunen.  
 



En fordel ved å kunne la masser ligge en tid etter oppgraving, er at det gir bedre muligheter 
for å finne egnede tiltak/prosjekter i nærheten å transportere massene til. Dersom masser 
må kjøres vekk direkte etter oppgraving, kan dette innebære færre valgmuligheter og trolig 
lengre transportavstander. Korte transportavstander gir de laveste klimagassutslippene, og 
også de laveste kostnadene. (Lavere kostnader er dog ikke vektlagt, da dette er en fordel 
kun for tiltakshaver.) 
 
Samlet vurdering 
Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig 
til side, da bestemmelsene er gitt for å hindre unødig store inngrep i naturen. Videre at 
fritidsbebyggelse skal tilpasses terrenget og ikke motsatt. 
 
Fordelene med å innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. Øyer kommune 
har sett en uheldig utvikling av størrelse på inngrep ved utbygging i fritidsområder. Det vil 
være stor fare for presedensvirkning dersom det tillates å fylle opp terreng som ikke i sin 
naturlige tilstand er egnet til bebyggelse. Slike lunger i landskapet bør bevares som 
grøntområder, og vil tilføre området en kvalitet. Området var ikke egnet til 
fritidsbebyggelse med de forutsetningene som skulle ligge til grunn; små terrenginngrep og 
små skjæringer og fyllinger. 
 
Uten tillatelse til vesentlig terrenginngrep på tun 22, og derav muligheten til å bruke 
steinmassene i samme område som de er gravd opp, regnes steinmassene som 
næringsavfall. Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes. Annen 
disponering kan, i påvente av ny forskrift, skje etter gitte kriterier. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre 
arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. De to 
kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene om 
terrengtilpasning settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart 
større enn ulempene. 
  
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør 


