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Vedlegg: 

- Dispensasjonssøknad, 15.07.2020 
- Bygge søknad, 27.05.2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 

- Kommuneplanens arealdel 2018 - 2028 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok 27.05.2020 byggesøknad fra Per Stensli om tilbygg på fritidsbolig og 
bruksendring fra fritidsbygg til enebolig. Øyer kommune sendte 26.06.2020 foreløpig svar 
på søknaden og informerte søker om at det det måtte søkes dispensasjon fra formålet LNF 
og bruksendringen fra fritidsbygg til enebolig. Kommunen mottok dispensasjons søknad 
15.07.2020. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at dispensasjon gis på vilkår at eiendommen ikke kan 
fradeles som egen tomt, men forblir en del av eiendommen 53/25. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune mottok 27.05.2020 byggesøknad fra Per Stensli om tilbygg på bolig. 
Bakgrunn for tilbygget er at Stensli og kona ønsker å flytte inn i denne boligen og at sønnen 
med familie overtar hovedhuset. Fritidsboligen ble satt 1995 og har en BRA på 54m². 
Inneholder entre, kjøkken og stue. Det omsøkte tilbygget er på BYA 35,9m² og BRA 32,5m² 
og inneholder entre, soverom og bad. Dette vil gjøre at det blir en fullverdig enhet. 
Den 26.06.2020 sendte kommunen et foreløpig svar på byggesøknaden om at det måtte 
sendes inn søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel 2018 - 2028 da området 
er avsatt som LNF.  
 
15.07.2020 mottok Øyer kommune dispensasjons søknaden på bruksendring fra fritidsbolig 
til enebolig og dispensasjon fra formålet LNF. Bygget er ikke i dag tilkoblet kommunalt vann 
og avløp, men vil etter utbygging være en fullverdig enhet for beboelse. Boligen vil være 
sikret adkomst over eksisterende eiendom 53/25. Det ble godkjent Rammetillatelse for 
Fritidsboligen i 1995.  
 
Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her.  
 



 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
 
Bygget er i dag ikke tilkoblet vann og avløp, men dette ligger inne på eiendommen i dag og 
vil bli tilkoblet ved utbygging av boligen. 
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
 
Eiendommen er på totalt 10,2 daa hvorav 4 daa er klassifisert som overflatedyrket mark i 
AR5. Etter definisjonene i landbruksregisteret er eiendommen ikke å regne som en 
landbrukseiendom da minstekravet for hva som regnes som å være en landbrukseiendom 
er 5 daa jordbruksareal og/eller 25 daa produktiv skog. Der er således heller ikke aktuelt å 
anse en bolig nr. 2 på eiendommen som kårbolig, dette ut fra at det ikke er landbruksdrift 
på eiendommen med driftsmessig behov for å huse en kårgenerasjon.  
Tiltaket er etter landbrukskontorets syn ikke i tråd med arealformålet. 
 
Bygningen som skal på og tilrettelegges for boligformål ligger plassert på eiendommen 
allerede. Det er overflatedyrket mark rundt hele bygningen, det innebærer at tiltak kan 
utfordre jordvernet. Siden dette ikke kan regnes som en landbrukseiendom vil 
jordverninteressene i saken være svakere enn om det hadde vært en landbrukseiendom i 
aktiv drift.  
 
Landbrukskontoret mener tiltaket i liten grad vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket. 
 
Miljø og naturmangfold:  
 
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket 
arter av spesiell interesse. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse 
de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting 
av avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold. 
 
Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
 
Bygget ligger i gul støysone. 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å 
innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å 



innvilge dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene 
er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 
19-2. 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Innenfor LNF skal det 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. Tiltakene er 
av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering.  
 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det opplyses at uthus og tilbygg er i dårlig forfatning, og at det ikke er 
formålstjenlig med restaurering. I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på 
tiltakshaver personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg 
fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. 
Kommunedirektøren mener at omsøkte tiltak innebærer areal- og 
ressursdisponeringsbehov som kan tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å innvilge 
dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen.  
 
Kommunedirektøren mener at fordelene er klart større enn ulempene til å innvilge 
dispensasjon. 
 
«Kan»-skjønnet 
 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det 
er en fare for presedens, mener kommunedirektøren at det bør innvilges dispensasjon. Det 
er likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. 
avslag må ha en begrunnelse. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
 



• Alternativ 1:  
Bygningen som skal tilbygges og tilrettelegges for boligformål ligger allerede på 
eiendommen og siden dette ikke kan regnes som en landbrukseiendom vil 
jordverninteressene i saken være svakere enn om det hadde vært en landbrukseiendom i 
aktiv drift. 
Landbrukskontoret mener tiltaket i liten grad vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket. 
Bruksendringen vil gjøre at bygningen vil få en mer riktig status i forhold til omkringliggende 
eiendommer. 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra Det 
gis tillatelse til bruksendring fra fritidsbygg til bolig og oppføring av tilbygg i tråd med 
søknad mottatt 15.07.20. 
 
• Alternativ 2:  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommunedelplan Øyer sør, bestemmelse 2.1.1 om LNF-formål. 
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på søknaden, bør avslaget begrunnes.) 
 
 
 
Ådne Bakke Knut Arne Høyesveen 
Kommunedirektør                                                                                               Fagleder byggesak


