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Sammendrag: 
Aksla Eiendom AS søker dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel 2018-
2020. Dispensasjonen gjelder midlertidig bruksendring frem til 01.09.2022 eller eventuelt til 
det foreligger reguleringsendring før 01.09.2022. Kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjonen gis for en tidsbegrenset periode eller til det foreligger reguleringsplan for 
eiendommen. 
 
Saksutredning: 
I kommuneplanens arealdel 2018-2020 er eiendommen Sølvskottsberget gnr 47 bnr 12 
avsatt som område for Offentlig eller privat tjenesteyting.  
Aksla Eiendom AS ønsker nå å få til drift på eiendommen, dette i form av et kurs og 
konferansesenter /hotell. De legger opp til events hvor bedrifter og private i grupper kan 
komme å bli aktivisert med paintball, turer, grilling og annen underholdning. De ønsker en 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2020 for å benytte det som næringsareal 
og en midlertidig bruksendring av eiendommen slik at formålet er i tråd med bruken. De 
ønsker en midlertidig bruksendring før de regulerer eiendommen for å se om 
etterspørselen blir stor nok til at dette blir økonomisk lønnsomt. 
 
Lovgrunnlaget 
 
Søknaden behandles som dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjonen 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 fobudet § 1-8, jf. Pbl § 19-1 
 
Dispensasjonen 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 klart større enn ulempene.  
 



Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjenglighet, 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 se negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer eller forbudet i 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4) 
 
 
Vurdering: 
Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Formålet med den midlertidige bruksendringen er å få i gang igjen drift på eiendommen, og 
ønske om å prøve seg litt frem før det eventuelt reguleres til riktig formål. Det har vært 
både næringsvirksomhet og offentlig/privat tjenesteyting på Sølvskotberget. For 
kommunen er det ikke avgjørende hva som drives der, men at stedet er i drift. 
Kommunedirektøren mener at en dispensasjon fra arealformålet for å kunne bruke det til 
næring, ikke vil sette til side intensjonen i planen. 
 
Kommunedirektøren mener at dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel 
2018-2020 og den midlertidige bruksendringen ikke strider mot intensjonen i planen. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Fordelen ved å gi dispensasjonen er at det blir drift igjen på eiendommen hvor det fortsatt 
er bra bygningsmasse som passer til ønsket formål. Dette vil kunne være en 
samfunnsmessig fordel, da det vil kunne gi arbeidsplasser på stedet.  
Det kan ikke sies at det vil være særlige ulemper ved å gi dispensasjon. 
Det er ingen nabomerknader til dispensasjonen. 
 
Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjonen. 
 
Tidsperioden 
Det er fremmet søknad om en tidsbegrenset dispensasjon. Dette er gjort i samråd med 
administrasjonen. Bruket vil i utgangspunktet være i strid med reguleringsformålet, og da 
må det egentlig omreguleres. Dette er i tråd med krav andre næringseiendommer har fått. 
Siden det har vært liten drift på Sølvskotberget noen år, og Aksla eiendom AS er usikre på 
hva de skal gjøre med stedet, tilrår kommunedirektøren at det gis en tidsbegrensa 
dispensasjon. Da har søker mulighet til å gjøre seg noen erfaringer med den ønska bruken 
før de må gjennom en regulering som vil være kostnadskrevende. Det tilrås at det gis 
dispensasjon i 2 år. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 



Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2, jf. § 19-3, gir plan- og miljøutvalget i Øyer, 
Aksla Eiendom AS dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel 2018-2020, 
fra offentlig/privat tjenesteyting til næring, og midlertidig bruksendring på eiendommen 
Sølvskottsberget gnr 47 bnr 12. Bruksendringen er tidsbegrenset frem til 01.09.2022. 
Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres 
fra blir ikke tilsidesatt.  
 
Vilkår for dispensasjonen er at den er tidsbegrenset frem til 01.09.2022 
 
 
 
Ådne Bakke Knut Arne Høyesveen 
Kommunedirektør            


