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GBNR 7/20 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE OG RIVING AV EKSISTERENDE 
GARASJE/UTHUS SAMT OPPFØRING AV NYTT  
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon 
Vedlegg 2 Gitt dispensasjon fra byggegrense fra fv. 2560, Statens vegvesen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Sammendrag: 
Hafjell Bygg søker på vegne av tiltakshaver om å rive garasje/uthus og bygge nytt. Dette 
betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør, arealformål LNF2.  
 
Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra byggegrense fv. 2560 Sørbygdsvegen.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjonen imøtekommes.   
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Ansvarlig søker Hafjell Bygg søker på vegne av tiltakshaver Bjørn Larsen om å rive eksisterende 
garasje/uthus samt oppføring av nytt garasjebygg på gbnr. 7/20 Sørbygdsvegen 28. Planlagt 
nybygg er på 48,4 m².  



 
 
Dette betinger dispensasjon fra arealformål LNF2 i kommunedelplan Øyer sør. 
I tillegg krever byggetiltaket dispensasjon fra byggegrense mot fv. 2560 Sørbygdsvegen. 
 
Det er spredt boligbebyggelse og gardsbruk i området. 

 



Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår 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 være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, 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 seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3. Det har ikke 
kommet merknader til varselet. 
 
Vurdering: 
Landbruksfaglig vurdering: 
Arealet er registrert som bebygd i AR5. Landbruksfaglige hensyn gjør seg ikke gjeldende i 
betydelig grad her.  
 
Analyse i GLOkart 
Det er utført analyserapport gjennom kartløsningen GLOkart, for å kunne drøfte ulike forhold av 
betydning for eventuell dispensasjon. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp: 
Tiltaket har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med 
eksisterende bebyggelse.  
 
Samfunnssikkerhet og energi: 
Det er registrert flomveier langs Sørbygdsveien. De går ikke inn på eiendommen. Området ligger 
i gul støysone, i tilknytning til samme vei. 
 
Naturmangfold, geologi og forurensning: 
Tiltaket skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Saken sendes på høring til regionale høringsinstanser. Krav til 



kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende 
bebyggelse. § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Rådmannens vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet.  
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved 
miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker som gir de beste samfunnsmessige 
resultater, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. 
 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, 
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter, jf. lov om kulturminner § 8.  
 
Eksterne høringsuttalelser: 
Statens vegvesen 
Det er gitt dispensasjon fra byggegrense fra veglovens bestemmelser om byggegrenser. Med 
hjemmel i vegloven §§ 30 og 34. Det stilles vilkår i tillatelsen. 
 
Oppland Fylkeskommune 
Ut i fra OFKs arkiver har de ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. 
 
 
 
Vurdering av om dispensasjon skal gis 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Omsøkt tiltak omfatter riving av eksisterende garasje/uthus og bygging av nytt.  
Innen formål LNF2 skal det, iht. planbestemmelsene i KDP Øyer sør, 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, gjelder riving og 
bygging av garasje, og kan ikke sies å ha negativ innvirkning på de hensyn som skal tas ifølge 
arealplanen. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke omsøkt bygg ha følger ut over 
eksisterende bebyggelse.   
 
Tiltaket ligger også innenfor byggegrense fra vei. Hensynet med den er å ivareta 
trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov ved en eventuell utvidelse av 



vegen og miljøet på eiendommene langs vegen. Disse hensynene gjør seg ikke gjeldende med 
full tyngde i denne saken.  
 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering 
 
Planlagt tiltak ligger i gul støysone fra vei. Det er presisert at støysonekartlegging skal vektlegges 
i planlegging, og det vil ikke være ønskelig med ny bebyggelse i slike områder. I dette tilfellet er 
det tale om eksisterende boligeiendom, og ikke utvidelse av boligbebyggelse. Det legges med 
dette til grunn at forholdet ikke er til hinder for å tillate garasjebygget.  
Det er ellers ikke forhold ved eiendommen som tilsier at det bør nektes. Ulempene er små. 
 
Fordelene ved å tillate nybygging er å bringe bygningsmassen opp i tilfredsstillende standard, i 
tråd med tekniske krav. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har formannskapet i Øyer kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene, og det gis dispensasjon etter plan -og bygningsloven 
§ 19-2 fra kommunedelplan Øyer sør fra at det i LNF-områdene bare tillates bygging i tilknytning 
til stedbunden næring. 
 
Det gis dispensasjon for at søknad om tillatelse til bygging behandles i etterfølgende byggesak. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonskart datert 25.9.19. 
2. Avstanden fra bygningen (inkludert takutspring) til senterlinjen på FV. 2560, hp. 01, km. 

0,297 skal være minst 9 meter. 
3. Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold, må 

det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom slik at 
rygging ut på offentlig veg unngås. Siktkrav til eiendommens avkjørsel må ivaretas. 
Bygget må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder. 

4. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at 
bygningen/innretningen ligger nær Fv. 2560. 

5. Arbeidet må være påbegynt innen tre -3 – år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 
dispensasjonen bort.  

  
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør Avd.ing. 
 


