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Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for bygging utenom stedbunden næring på gbnr. 80/7. Søknaden 
omfatter riving og nytt tilbygg på bolighus, bygging av garasje og delvis riving av eksisterende 
carport. 
 
Eiendommen ligger i aktsomhetsområde for jord -og flomskred og steinsprang, og i utløpsområde 
for snøskred. Det er derfor stilt krav om utredning fra sakkyndig part for å oppfylle 
sikkerhetskravene i pbl. § 28-1 mv. 
 
Med vilkår om at nødvendig skog ovenfor eiendommen sikres slik at den beholder sin 
skreddempende funksjon som på kartleggingstidspunktet tilrår kommunedirektøren at dispensasjon 
gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad:  
Søknaden begrunnes med at flere av bygningene på eiendommen er lite egnet for den bruk 
tiltakshaverne har behov for, fordi de er i relativt dårlig forfatning eller for små. Særlig gjelder det 
låven, eldhuset, kapellet/stabburet og carporten. Kårboligen leies ut.  
 
Våningshuset er datert til perioden 1775-1799. Det ble utvidet med tilbygg i 2013-14, men 
planløsningen er ifølge tiltakshaverne ikke god. For å unngå å gjøre større endringer på eksisterende 
hus ønsker familien å bygge til to soverom og oppholdsareal pluss bad. I dette huset opplyses det 
også om problemer med skadedyr inne. Videre er isoleringen utilfredsstillende, og dette er svært 
merkbart for beboerne. Det må gjøres store utbedringer innen kort tid for at huset skal være 
beboelig.  
 
Garasje ønskes oppført for å ha oppstillingsplass under tak for to biler og en traktor med diverse 
utstyr. Det er behov for traktor på eiendommen for snøbrøyting og vedlikehold av en relativt lang 
privat adkomstvei. Planlagt størrelse er ca. 102 m² BYA. 
 



 
 

 
 
Det søkes om å rive et tilbygg på bolighuset og å bygge et nytt på ca. 51 m². Bestående carport 
ønskes delvis revet, mens gjenværende del av bygningen ikke vil være målbar/plassert inn i 
terrenget. 
 

 
 
Om eiendommen:  
Gbnr. 80/7 «Evenrud» etablert 01.07.1897 var tidligere en landbrukseiendom, hvor 
landbruksarealet ble tillagt landbrukseiendommer i drift en gang etter 1920. I dag er den i 
matrikkelen ført som boligeiendom, med et tomteareal på ca. 4974 m², men det er uklart om eller 
når denne ble bruksendret fra landbruk til bolig. Det står i dag 6 bygninger på eiendommen, alle 



bortsett fra tilbygget til bolighuset og en carport er SEFRAK-registrert. Tiltakshaverne har eid 
eiendommen siden 2018.  
På eiendommer av denne typen, der gardstunet er fradelt fra større bruk, vil det stort sett alltid 
finnes en bygningsmasse som stammer fra den tida. Det er ikke urimelig at disse eiendommene 
likevel bør kunne benyttes på en hensiktsmessig måte for grunneier.  
Den ligger i aktsomhetsområde for jord -og flomskred og steinsprang, og i utløpsområde for 
snøskred. Det er derfor stilt krav om utredning fra sakkyndig part for å oppfylle sikkerhetskravene i 
pbl. § 28-1. Denne rapporten omtales senere. 
 

 
 
Om eksisterende bebyggelse: 

 



 
Eiendommen er bebygd med våningshus på ca 123 m² (merket med rød farge), kårbolig ca. 59 m² 
(lys blått), låve ca. 40 m² (oransje), eldhus ca. 19 m² (gul), kapell/stabbur ca. 23 m² merket med 
(grønn) og carport ca 49 m² (lilla) og et uregistrert bygg (hvit) som antas å være en gammel smie.  
 
Alle byggene med unntak av tilbygget til våningshuset tatt i bruk i 2015 og carporten tatt i bruk 
2017, er SEFRAK-registrert. Med unntak av kårboligen som ble restaurert/tilbygget i 1991 er de 
øvrige SEFRAK-registrerte bygningene som låven, eldhuset, kapellet/stabburet kun godt ivaretatt for 
å opprettholde den historiske verdi, og dermed ikke egnet for den bruk tiltakshaverne har behov 
for. Bygningene er registrert i matrikkelen med bygningskode bolig, tre landbruksbygg og carport. 
Det er ikke registrert når noen av bygningene endret status fra landbruksbygninger. 
 
Dersom tiltakene som skissert bygges og rives vil total BYA på eiendommen være ca. 392 m². 
 
Om bygningenes status og kulturverdi  
Kårboligen: Tidfesting 1800-1899 (SEFRAK). Tilbygg/ombygg tidlig 1900-tallet, sannsynligvis i 
forbindelse med flytting fra Glottlykkja (100 m lenger nord) i 1925. Ytterligere tilbygg utført i 1990. 
Bygningen fremstår i dag med panel og taktekking (skifer) av nyere dato og i god stand. Kårboligen 
er godkjent som bolig og er i bruk (utleie).  
Låven: Tidfesting 1775-1799 (SEFRAK). Skal ha stått ferdig før Storofsen gikk i 1789. 
Tilbygg mot vest fra 1938 (revet senere). Bygningen fremstår i ok stand, men gulv, tak og 
vegger er ikke tette, og låven brukes derfor i dag kun til lagring av ting som tåler fukt og 
mus.  
Kapellet: Tidfesting 1775-1799 (SEFRAK). Opprinnelig bygget som stabbur, omgjort til kapell ca 
1968. Bygningen er delvis i ok stand, men har seget i terrenget og behøver nye stolper. Det er også 
behov for tetting av vegger og gulv for å kunne benytte det til noe annet enn bod.  
Uthus nord for våningshus: Tidfesting 1800-1899. Brukes i dag som vedskåle. 
 
De eldre uthusene (låven, kapellet og eldhuset) er av de første bygningene på gården. Det er 
ønskelig at disse skal bevares og vedlikeholdes, men de er i dag i en teknisk stand der de ikke kan 
brukes til noe annet enn oppbevaring av ting som ikke tar skade av fukt, temperatur eller skadedyr.  
 



 
Dispensasjonsbehandling  
Å imøtekomme søknaden slik den foreligger betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør 
for bygging/tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring.  
 
Lovgrunnlaget:  
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.  
Kommunedirektørens vurdering er at det er nødvendig med høring hos regionale og statlige 
organer, da deres fagområder anses berørt.  
 
Dispensasjon 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 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 kommunen legge særlig vekt på  
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. pbl. § 19-1  
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale 
seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Saken er sendt aktuelle 
myndigheter for uttalelse.  
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser er varslet. Det har ikke kommet inn merknader til søknaden fra  
naboer.  
 
Plangrunnlaget:  
Bebyggelsen på gbnr. 80/2 ligger i all hovedsak i kommunedelplan Øyer sør (KDP). Deler av 
eiendommen ligger innen kommuneplanens arealdel 2018-2028. Arealformål LNF i begge planer. 
Gjeldende KDP har ikke egne bestemmelser for bygningsmasse og utnytting i LNF-formål.  
 

 
 
Selv om det i godkjent KDP ikke er bestemmelser om bebyggelse, er det foreslått at tilsvarende 
bestemmelser som for arealkategori LSB skal videreføres også for KDP. Dersom denne eiendommen 
besluttes lagt til denne kategorien vil tilsvarende bestemmelser også gjelde for denne når ny 
kommunedelplan Øyer sør trer i kraft. 
 



 
 
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:  
Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med 
eksisterende bebyggelse. Tiltak vil etter all sannsynlighet ikke føre til økt bruk av eiendom eller 
ytterlige kjøring på veg som tar av fra Vestsidevegen.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er derfor 
ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. Samtidig settes 
det vilkår om at tiltaket ikke skal hindre den eksisterende bruken (drift av skogen) av arealet utenfor 
tomtegrensen.  
 
Miljø og naturmangfold: 
Naturmangfoldloven §§ 8-12: KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av 
arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet 
ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter. 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.  
I § 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. Kommunedirektørens (KD) 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, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. 



 
Kultur  
Vurdering av omsøkte tiltak på gbnr. 80/7 med hensyn på bygningsvern for våningshuset:  
 
Tidfesting 1775-1799 (SEFRAK). Skal ha stått ferdig før Storofsen gikk i 1789. Restaurert 1937 og 
1967. Større tilbygg mot nord stod ferdig i 2015.  
Omsøkt tiltak innebærer et tilbygg på våningshusets sørlige fasade. Tilbygget søkes utført med et 
moderne uttrykk, men med samme takform og takvinkel som det gamle våningshuset. Dog er det 
prosjektert uten takutstikk, og med hele, uoppdelte vindusflater i ulike størrelser uten innramming.  
 
Det er positivt at tilbygget foreslås plassert mer tilbaketrukket fra våningshusets fasadeliv, for å 
eksponere mer av dette. Estetisk sett vil tilbygget likevel ikke «forsvinne», da det får en høyere 
mønehøyde enn våningshuset og tilbygget fra 2015, noe som kommer tydelig frem på oppriss av 
fasade øst. Høyden er begrunnet med dagens forskriftskrav til romhøyder. Mellombygget vil ha 
samme mønehøyde som våningshuset og tilbygget mot nord, og skal bestå av store glassflater for å 
gi et transparent uttrykk for å gi mer luft til det gamle våningshuset. Å skape en overgang mellom 
gammelt og nytt kan være en fin måte å tydeliggjøre det opprinnelige huset. Likevel kan det stilles 
spørsmål om hvorvidt utformingen og de mange ulike vindusstørrelsene i tilbygget er med på å 
skape en ubalanse snarere enn harmoni med våningshuset og tilbygget fra 2015.  
 
Tilbygget er prosjektert med hele vindusflater uten innramming, i kontrast til de sprossede vinduene 
på våningshuset og tilbygget fra 2015. Det er anført at «hensikten med denne forskjellen er at 
fasadeuttrykket på den nye delen skal være nedtonet i forhold til det gamle våningshuset og ikke 
konkurrere med det». I tillegg ønskes det at det ene vinduet på 2015-tilbyggets østfasade byttes ut 
med et større vindu uten sprosser og innramming, tilsvarende de på det nye tilbygget. Dette for å 
slippe mer lys inn i boligen. Her kan det også stilles spørsmål om dette er med på å skape en 
ubalanse i fasaden og bryte med det tradisjonelle uttrykket.  
 
Det er forståelig at nåværende eiere ønsker en bolig som er mer tilpasset deres livssituasjon, og det 
er også ønskelig at folk vil kunne bo på tidligere gårdsbruk og holde bygningene ved like. Det er 
likevel ønskelig at tiltak som gjøres i tilknytning til gammel bebyggelse gjøres så skånsomt som 
mulig, med respekt for den opprinnelige bygningsmassen. Her spiller utforming en stor rolle, både 
når det kommer til volum og plassering, men også estetikk og harmoni. 
 
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.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag  
Ved tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 skal det iht. pbl § 28-1 dokumenteres tilstrekkelig 
sikkerhet mot naturfare i tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse 
at dette er ivaretatt i tråd med sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift. Grunn kan bare bebygges, 
eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av natur eller miljøforhold.  
Hovedtrekk i rapporten gjengis nedenfor. 
 



 
 
Tomta ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, jord- og flomskred og delvis innenfor 
aktsomhetsområde for steinsprang ifølge NVEs aktsomhetskart. Det er derfor behov for en detaljert 
vurdering av skredfaren.  
Eneboliger og tilbygg > 50 kvm faller inn under sikkerhetsklasse S2 i Byggteknisk forskrift  
TEK17 med veileder. For bygg i denne sikkerhetsklassen skal årlig sannsynlighet for skred  
ikke overstige 1/1000. Garasje/redskapshus faller inn under sikkerhetsklasse S1, hvor årlig  
sannsynlighet for skred ikke skal overstige 1/100.  
 
Under dagens vegetasjonsforhold er løsmasseskred den mest aktuelle skredtypen i dalsiden  
ovenfor vurderingsområdet. Basert på geomorfologi og modelleringsresultater vurderes den  
årlige sannsynligheten for skred som høyere enn 1/1000 i den vestlige delen av  
vurderingsområdet. Det er derfor tegnet en faresone i dette området dimensjonert av  
løsmasseskred. 
 
Det er ikke faresone for skred med sannsynlighet ≥1/100 på tomta under dagens 
vegetasjonsforhold. Planlagt tilbygg ligger utenfor faresonen og kan utføres uten sikringstiltak mot 
skred. Det er ikke faresone for skred med sannsynlighet høyere enn 1/100 på tomta og  
garasje/redskapshus kan oppføres på tiltenkt sted. Dette gjelder også under dagens 
vegetasjonsforhold.  
 
NVE peker i sin høringsuttalelse på at Forutsetningene som ligger til grunn for konklusjonen i 
skredfarerapporten fra Skred as betyr at skredfaren kan endres som en følge av for eksempel hogst. 
For etablering av tiltak som betyr økt fare for skade på person eller fare for liv skal en dokumentere 
tilstrekkelig sikkerhet over tid og tilstrekkelig sikkerhet mot et skred med største årlige nominelle 
sannsynlighet på 1/1000 (S2) (pbl § 28-1 og byggteknisk forskrift kap. 7). NVE mener man må 



avklare og sikre skogens skreddempende funksjon før byggetillatelse kan gis og minner om 
kommunens ansvar for at pbl § 28-1 og byggteknisk forskrift kap. 7-3 er ivaretatt.  
  
Det vil stilles vilkår om at skogens funksjon som vern mot skred som på kartleggingstidspunktet 
sikres. Og at det sikres et framtidig driftsopplegg som opprettholder skogens funksjon som vern mot 
skred som på kartleggingstidspunktet. Dette gjelder skog som markert i revidert skredfaglig rapport. 
Dette må skje før det gis tillatelse til omsøkte tiltak. 
 
Friluftsliv  
Like i nærheten av eiendommen er det registrert svært viktig friluftsområde. Omsøkte tiltak vil ikke 
komme i konflikt med dette.  
 
Høringsuttalelser, jf. Pbl. § 19-1 
NVE: 
Forutsetningene som ligger til grunn for konklusjonen i skredfarerapporten fra Skred as betyr at 
skredfaren kan endres som en følge av for eksempel hogst. For etablering av tiltak som betyr økt 
fare for skade på person eller fare for liv skal en dokumentere tilstrekkelig sikkerhet over tid og 
tilstrekkelig sikkerhet mot et skred med største årlige nominelle sannsynlighet på 1/1000 (S2) (pbl § 
28-1 og byggteknisk forskrift kap. 7). NVE mener man må avklare og sikre skogens skreddempende 
funksjon før byggetillatelse kan gis og minner om kommunens ansvar for at pbl § 28-1 og 
byggteknisk forskrift kap. 7-3 er ivaretatt. 
 
Sikring av skogens skreddempende funksjon (dette er bare deler av skogen ovenfor tiltaksområdet) 
kan gjøres ved å utarbeide en reguleringsplan for tiltaksområdet sammen med det arealet med skog 
som har en skreddempende funksjon. Man kan også inngå en privatrettslig avtale med grunneier av 
denne skogen som sikrer et fremtidig driftsopplegg som opprettholder skogens funksjon som vern 
mot skred som på kartleggingstidspunktet. Dette er trolig mer formålstjenlig i dette tilfellet. 
Alternativ kan man be om en tilleggskartlegging som vurderer skredfaren som om skogen er fjernet, 
i kombinasjon med ev sikringstiltak. 
 
Statsforvalteren i Innlandet: 
Kommunen har gjort en grundig vurdering av dispensasjonssøknaden, og vi har ingen vesentlige 
merknader til at det gis dispensasjon til det omsøkte tiltaket. 
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Som særskilte merknader viser vi til:  
Fylkeskommunen viser til kommunens fyldige redegjørelse og har ingen vesentlige planfaglige eller 
samferdselsfaglige merknader. Vi påpeker bl.a fra et kulturvernfaglig perspektiv at det er positivt at 
eierne har engasjert arkitekt, og vi ikke har merknader til tegningene.  
 
Vi har ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket vil komme i konflikt med automatisk fredete 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at 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. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 
eventuelt vilkårene for dette. 
 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges:  
 



Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Imøtekommelse av søknaden vil medføre dispensasjon fra at bare tiltak knyttet til stedbunden 
næring skal tillates i LNF-område. I vurdering av lovens første vilkår vurderes byggetiltakene samlet. 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  
LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta 
hensyn til landbruk, natur og friluft. Denne eiendommen er en godkjent boligeiendom i LNF.  
 
Innenfor LNF-formålet 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. 
Samtidig ble det i Kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster 
og bygdeutvikling» uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring 
når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk 
mangfold og trafikk er oppfylt.  
 
Tiltakene er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Bebyggelsen vil 
utvides noe mot nord, men dette vil ikke medføre press på dyrket mark eller driftsulemper for 
landbruket i området. Det settes vilkår om at tiltakene ikke må føre til driftsulemper for skogsdrift. 
Det vil heller ikke føre til etablering av noen ny boenhet.  
 
Selv om det i godkjent KDP ikke er bestemmelser om bebyggelse, bør det det ses hen til 
planbestemmelsene for kommuneplanens arealdel for LNF spredt bolig. Tilsvarende bestemmelser 
vil mest sannsynlig gjelde for denne eiendommen når ny kommunedelplan Øyer sør trer i kraft. På 
bakgrunn av dette knyttes noen kommentarer til tiltakene.  
 
Om utnyttelsesgrad:  
Bestemmelsene for LSB ble laget for å passe boligeiendommer i LNF-formål. Maksimal utnyttelse for 
eiendommene er 300 m². Gjeldende eiendom er en boligeiendom i LNF, med areal på ca. 4974 m2. 
Eiendommen er stor, er opprinnelig et gardstun, og er derfor vanskelig å sammenligne med 
ordinære boligeiendommer i samme arealkategori. Det taler etter kommunedirektørens syn for at 
bebygd areal sett i forhold til eiendommens karakter og størrelse må vurderes spesielt.  
 
Flere av dagens bygninger er oppført når eiendommen hadde en annen bruk/annet behov, og er 
kun av historisk verdi på dagens boligeiendom. De er også registrert som SEFRAK bygg som det er 
viktig at får stå, og ikke må rives for å oppfylle de behov en boligeiendom har i dag. Det synes ikke 
riktig fra kommunens side å oppfordre til riving fordi eiere av eiendommen mener de hindrer bruk 
av eiendommen som bolig. Dette må være en konkret vurdering i hver sak, det skal heller ikke være 
slik at disse eiendommene automatisk kan bebygges langt over det som er rimelig. 
 
Dersom eiendommen blir lagt til formål LSB i ny KDP og bestemmelsene videreføres som 300 m² blir 
utnyttelsesgraden altså overskredet. En overskridelse på ca. 90 m² kan ikke sies å være like 
problematisk på en slik type eiendom. Heller ikke vil bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
formålet med dem settes vesentlig til side. Det meste av bebyggelsen er SEFRAK-registrerte 
bygninger oppført den gang eiendommen fungerte som landbrukseiendom, som bør ivaretas slik de 
står. De bør heller ikke hindre en fornuftig utnytting av eiendommen etter dagens behov.  
 



Det er ikke klare høydebestemmelser for gjeldende arealplan. Dersom eiendommen blir lagt til 
formål LSB i ny KDP og bestemmelsene videreføres. Møne -og gesimshøyde for garasjen vil etter 
planen overskride maksimale høyder. Bestemmelsene om høyde i arealkategori LSB som tas inn i 
vurderingen er ment for ordinær boligbebyggelse. For denne garasjen er det avgjørende at det er 
plass til en traktor.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren vurdering er at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke 
blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering  
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være begrunnet i 
grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å legge vekt på 
tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler 
som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Ønsket om å utnytte sin eiendom 
på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening altså kunne vektlegges som til en viss 
utstrekning. I denne saken handler det om at eksisterende bolighus trenger omfattende utbedringer 
innen kort tid. I forbindelse med dette ønsker søkerne å legge til rette for bedre brukbarhet og 
løsninger som passer familien. 
 
Generelt er deler av bebyggelsen kun ivaretatt av historisk verdi, men er i dårlig stand med hensyn 
til familiens behov. Slike bygninger har en reell bruksverdi på en landbrukseiendom, og 
tjener/oppfyller ikke en boligeiendoms behov. Likevel er det viktig at slike bygninger ivaretas 
(kulturverdi), og ikke rives, som er alternativet. Det er etter kommunedirektørens vurdering riktig å 
tillate en nødvendig utvikling av eiendommen. Det vil medføre at arealutnyttelsen på eiendommen 
isolert sett blir relativt høyt. 
 
Fordeler ved å innvilge dispensasjon anføres å være fravær av andre brukbare løsninger for bolig og 
oppbevaring på eiendommen. Flere av bygningene er lite egnet for den bruk tiltakshaverne har 
behov for, fordi de er i relativt dårlig forfatning eller for små. Det gjelder særlig låven, eldhuset, 
kapellet og carporten. Det er kommunedirektøren ikke uenig i. 
 
Dette er forholdsvis små fordeler i den store sammenhengen, men i tilfeller der det er fravær av 
ulemper kan de tilleggs større vekt. Det bør etter kommunedirektørens mening legges til rette for at 
familien kan ha en funksjonell bosituasjon på eiendommen. For at det skal være mulig er det ikke 
urimelig å godta en, i denne sammenheng, mindre overskridelse av utnyttelsesgraden dersom den 
blir gjeldende også for denne eiendommen.  
 
Det knyttes noen kommentarer til hvert av byggetiltakene i vurderingen etter det andre kumulative 
vilkår for om dispensasjon kan gis.  
 
Tiltak på bolighus:  
For boligen opplyser søkerne at løsningene er uhensiktsmessige for deres familie, og de stiller 
spørsmål ved kvaliteten på tidligere utførte arbeider i boligen. Dette gjør at de må gjøre omfattende 
tiltak på bolighuset for at det skal være i tilfredsstillende stand.  
 
Riving av deler av carport  
Fordeler for familien: Eksisterende carport er for liten for familiens to biler. Den ligger delvis i 
terrenget, resten stikker fram på tunet. Sistnevnte del er omsøkt revet. Det som ligger igjen vil ikke 
inngå i beregning av bebygd areal. Videre opplyses det at den blir mindre framtredende på 
eiendommen. Det er et poeng at den tar noe fokus fra den eldre bebyggelsen på tunet.  



Det er ikke ulemper knyttet til riving av deler av carporten, og omgjøring av denne til 
bod/lagringssted.  
 
Oppføring av garasje  
Det er ikke størrelsesbegrensninger for garasje hverken i kommuneplanens arealdel eller i 
kommunedelplan Øyer sør. Møne og gesimshøyde for garasjen vil overstige tillatte høyder i LSB-
kategorien (rimelig å se hen til dersom lignende bestemmelser blir gjeldende for denne 
eiendommen). I den grad dette skal være styrende må det presiseres at det ikke er naboer og 
omkringliggende bebyggelse som vil påvirkes av at tillatte høyder overskrides med hhv. ca. 60 cm og 
5 cm. Det at nærliggende bebyggelse ikke påvirkes sammenholdt med at øvrig bebyggelse på 
eiendommen ikke vil påvirkes/bli skadelidende av dette taler for at det kan godtas.  
 
Ellers anføres det i søknaden at den private adkomstveien til boligen er lang og bratt, og det er 
behov for traktor og nødvendig utstyr for å holde den i orden. De andre bygningene på 
eiendommen er vurdert for dette formål, men ifølge tiltakshaverne er ingen god løsning for dette 
funnet. Det synes heller ikke rimelig å påtvinge dem dette da bygget er SEFRAK-registrert og i dårlig 
forfatning, som vil medføre store endringer av et bygg som likevel ikke vil oppfylle behovet deres.  
 
Bygget er lagt inn i terrenget og plassert langsmed kotene for å virke minst mulig dominerende og 
ligge «naturlig» i terrenget. Fordi bygningen er skjøvet såpass langt inn i terrenget, vil gesimshøyden 
på baksiden/sørsiden være under 2m, mens mønehøyden målt på gavlsidene vil være i under 5,5m.  
Inn- og utkjøring vil være på gesimsfasaden mot nord, og gesimshøyden er derfor definert av en 
minstehøyde for stor traktor, som er anslått til rundt 3,1m. Med bærekonstruksjon for taket over 
portåpningen blir gesimshøyden på i overkant av 3 meter. Endelig prosjektering er ikke klar. 
 
Bygget er gitt saltak for å harmonere med resten av bebyggelsen på eiendommen, og for å ligne 
tradisjonelle driftsbygninger. Takvinkel på 27 grader er valgt fordi den tilsvarer takvinkelen på de 
fleste av de eksisterende bygningene på eiendommen. Den gir mønehøyde på ca. 6,1 m. 
 
Når det gjelder mønehøyden, vil det ikke være mulig å redusere den til 5,5m (målt fra OK terreng 
foran bygningen) uten å redusere takvinkelen helt ned til 20 grader, noe som vil være estetisk 
uheldig for bygningen samtidig som det ikke vil harmonere med resten av bebyggelsen. Bygningen 
ligger øverst på eiendommen helt opp mot skogen, og vil være lite eksponert. Fordi bygningen ligger 
høyt, vil ikke takflatene være synlige annet enn fra oversiden inne i skogen.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn  
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden 
jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi 
dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende 
hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, 
fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i 
saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er 
aktuelt. 
 
Det vil kun være et fåtall sammenliknbare eiendommer, da tilsvarende kun vil være eksisterende 
gardsbruk hvor tunet er fradelt / og evt. omdisponert. I dag er flere slike tun allerede bebygd med 
arealer godt over 300 m².  



 
Med en ny kommunedelplan vedtatt med klare bestemmelser for utnytting er det mindre sjanse for 
at lignende saker oppstår. Det skal meget gode grunner til for å dispensere fra en ny plan med klare 
bestemmelser for utnytting. Man vil mest sannsynlig ikke få samme situasjon med landbruksbygg på 
rene LSB-eiendommer, som bestemmelsene er ment for.  
 
Hensyn til forutsigbarhet og likebehandling taler mot å dispensere fra bestemmelser som gjelder 
utnytting av sin eiendom. Her finnes det for tiden ikke bestemmelser som regulerer tiltakene. Disse 
hensynene gjør seg dermed ikke gjeldende i like stor grad her. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom 
stedbunden næring.   
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Vilkår for dispensasjon: 

1. Skogens skreddempende funksjon må avklares før byggetillatelse kan gis slik at pbl. § 28-1 
og byggteknisk forskrift kap. 7-3 er ivaretatt. Dersom det er mulig å avklare hvilke deler av 
skogen som må bestå må dette skje ved sikringstiltak eller privatrettslig avtale om framtidig 
driftsopplegg av aktuell skog slik at den beholder sin skreddempende funksjon som på 
kartleggingstidspunktet.  

 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom 
stedbunden næring.   
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å ikke gi dispensasjon ut ifra 
sitt frie forvaltningsskjønn. Dette begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i 
andre hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet.  
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Christina Nystuen 
Konstituert kommunedirektør


