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Øyer Kommune 
 
 
 
Klage på avslag av byggesak vedr Gruveveien 17 gbnr 10/82 
 
1. Innledning  
Undertegnede har fått avslag på ett-trinnsøknad på å bygge ønsket fritidsbolig på 
overnevnte adresse. Det er gitt avslag på søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad, møne 
og gesims. Det presiseres at mønehøyden var iht. bestemmelsen i reguleringsplan. 
Undertegnede mener det foreligger videre feil ved dispensasjonsvurderingen, ettersom 
kommunen i saken her har en rettsplikt til å innvilge dispensasjon pga. praksis i byggesakene 
for øvrige eiendommer i Tobiasgruva. Det vil redegjøres nærmere for dette under punkt 3.  
 
Da det haster for undertegnede å få avklart om det kan gis byggetillatelse, anmodes det om 
at saken forberedes hurtig, slik at klagen kan behandles den 18. mai 2021.  
 
2. Kort om eiendommen, tiltaket og avslaget   
Eiendom gbnr 10/82 ligger i Tobiasgruva og følger tilhørende reguleringsplan. 
Reguleringsplanen er fra 2001 og det er ikke opplyst om endringer siden den ble vedtatt. 
Reguleringsplanen for Tobiasgruva omfatter syv eiendommer. Seks av eiendommene er 
bebygd, dvs. gbnr 10/82 er den eneste ubebygde tomta under reguleringsplanen. For 
forståelsen av reguleringsplanen, er dermed de allerede foretatte utbyggingene av stor 
betydning. Det vises ellers til at Tobiasgruva ligger plassert midt inni reguleringsplanen for 
Hafjell Panorama, hvor det er tillatt en høyere utnyttelsesgrad og høyder.   
 
Undertegnede har søkt om dispensasjon fra T-BRA begrensningen i reguleringsplanen på 
grunnlag av ønsket om å plassere biloppstillingsplassene under bygget i en garasje. 
Reguleringsplanen stiller krav om 2 biloppstillingsplasser. Garasjen utgjør 42 m2. Etablering 
av garasje i underetasje vil ikke medføre økt fotavtrykk og vil bidra til at eiendommens 
naturlige høydedrag utnyttes optimalt. Tiltakshaver flytter dermed biloppstillingsplassene 
under fritidsboligen og således fjernes begge av de påkrevde biloppstillingsplassene 
utendørs. Dette medfører at maksimal BRA overskrides med 42,5 m2.  
  



Undertegnede har videre søkt om tillatelse om å få bygge såkalt opstugu på mindre enn 30% 
av BYA. På denne delen av bygget overstiges gesimshøyden iht. reguleringsplanen med inntil 
1,3 meter.  
 
Kommunedirektøren har basert på saksdokumentene gitt sin anbefaling til godkjenning av 
tiltakshavers ønskede fritidsbolig og vurdert at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2, er oppfylt. Det sies videre fra kommunedirektøren at fordelene er 
klart større enn ulempene. 

Øyer Kommune v/ Plan- og Miljøutvalget (PMU) har gått imot Kommunedirektørens 
anbefaling og i begrunnelse for avslaget vises det til at det er en:   

«… reell sjanse for uheldig presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-
skjønn». Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik utvikling.» 

Undertegnede oppfatter ikke at kommunen har foretatt en konkret vurdering av 
dispensasjonssøknaden. Dette fordi eiendommen utgjør den siste tomten som omfattes av 
reguleringsplanen. De øvrige eiendommene er fullt utbygd. Undertegnede kan derfor ikke se 
at innvilgelsen av dispensasjoner i saken her, vil gi presedensvirkninger for utviklingen på de 
øvrige seks tomtene som er omfattet av planen. Undertegnede kan heller ikke se at PMU har 
sett hen til allerede gitte tillatelser på disse eiendommene. Undertegnede mener at 
utbyggingen på disse eiendommene er styrende for dispensasjonssøknaden for gbnr 10/82. 
Dette vil kommenteres nærmere i det følgende.   

3. Rettslig vurdering  

I saken her er det vurdert at vilkårene for dispensasjon foreligger, jf. både 
kommunedirektørens innstilling og gjengivelsen i avslaget. Bakgrunnen for avslaget er kan-
skjønnet, hvoretter kommunen har anledning til å avslå en søknad etter en 
hensiktsmessighetsvurdering.   

Det er imidlertid også visse begrensninger i kan-skjønnet; I Innjord/Zimmermann, Plan- og 
bygningsloven med kommentarer, bind 1 s. 552 er det vist til at:   

«Det forvaltningsrettslige forbudet mot usaklig forskjellsbehandling kan imidlertid 
tenkes å få betydning i denne sammenheng. Dersom ni av ti hytteeiere i samme felt 
har fått dispensasjon fra en reguleringsplanbestemmelse om takvinkel, kan det bli å 
anse som et ugyldig vedtak dersom den siste hytteeieren får avslag på en tilsvarende 
dispensasjonssøknad» 

Undertegnede har anmodet om innsyn i byggesakene på de øvrige tomtene som inngår i 
reguleringsplanen. Det er så langt mottatt fem digitale filer med dokumentasjon på 
byggesakene i Tobiasgruva. Den sjette eiendommen (bnr. 80) mangler det fortsatt 
dokumentasjon fra. 

I dokumentene i byggesakene som tiltakshaver har fått tilsendt kommer der frem at alle de 
øvrige fritidsboligene er godkjent med avvik fra reguleringsplanbestemmelsene. Dette vil 
kommenteres tematisk nedenfor.  



Bruksareal - dispensasjonssøknad knyttet til garasje  

Iht. reguleringsplanbestemmelsene tillates eiendommene bebygd med et tillatt bruksareal 
(T-BRA) på 140 m2. Det fremkommer videre at det kan bygges åpent overbygd areal (OPA) på 
14 m2. Vanligvis skal åpent overbygd areal inngå i beregningen av bruksareal1, mens 
reguleringsplanen bestemmer at dette kan komme i tillegg. Bruksarealet som er tillatt iht. 
planbestemmelsene er dermed reelt 154 m2.  

Ved gjennomgang av sakene konstateres at godkjent T-BRA er over 140 m2 flere av sakene:  

 For tomt 2 (gbnr. 10/81) er BRA oppgitt å være 139,9 m2. Ved kontroll mot godkjente 
byggetegninger fremstår dette feil, bl.a. fordi takhøyde på loftsrom er 1,90 m. Vår 
summering – basert på utvendige mål – gir 149,5 m2 (1etg). I tillegg antas at mellom 
12 – 18 m2 skal legges til for loftsrom, jf. godkjent byggetegning inntatt under:   

 

 

  

 For tomt 4 (gbnr. 10/83) er BRA oppgitt å være 138,4 m2 og OPA er oppgitt til 16,5 
m2. Det er dermed godkjent en mindre overskridelse av planbestemmelsene. 

 
1 Det vises til teknisk forskrift av 22. januar 1997 nr. 33 og NS 3940 2. utgave, som skal legges til grunn i 
byggesaker som behandles etter planer fra perioden 1997-2007, samt Direktoratet for byggkvalitet sin 
forklaring av T-BRA. 



 For tomt 7 (gbnr. 10/86) er BRA oppgitt å være 140,6 m2 og OPA er oppgitt til 14,4 
m2. Det er dermed godkjent en mindre overskridelse av planbestemmelsene.  

Det konstateres at OPA kun er oppgitt i enkelte av byggesakene. Av de målsatte tegningene 
fremstår OPA flere steder å være mer enn 14 m2, hvilket tilsier at kommunen synes å ha 
godtatt ytterligere fravik fra planbestemmelsene. Dette har imidlertid ikke vært mulig å 
kontrollere.  

Samlet viser imidlertid gjennomgangen at kommunen tidligere har godtatt at det bygges 
utover planens begrensninger knyttet til bruksareal, uten at det er vist til særlige hensyn.  

For undertegnede er behovet for dispensasjon begrunnet i eiendommens særlige topografi. 
Å kunne bygge garasje i tilknytning til boligen medfører færre terrengendringer på tomta, 
bl.a. fordi det ikke vil bli nødvendig med oppfylling. Videre gir dispensasjonen en god 
terrengtilpasning, og sparer også for inngrep dersom det for eksempel i stedet må anlegges 
en særlig carport (jf. planens åpning for å bygge OPA i tillegg til T-BRA) et annet sted på 
eiendommen. Det understrekes at garasjen ikke vil isoleres, og at motivet utelukkende er å 
få til en løsning som passer med terrenget på tomten.  

Undertegnede kan derfor ikke se at det på de andre eiendommene – som er fullt utbygde – 
gjør seg gjeldene slike særlige topografiske hensyn. Det skal dermed ikke være fare for 
presedensvirkninger eller en uønsket utvikling.  

Høyder – dispensasjonssøknad vedrørende gesims  

Av de tilsendte byggesakene, fremgår det at kommunen har godkjent følgende:  

Tomt 7: GBNR 10/86  

 Gesims: 3,984 Godkjent med avvik på 1,1 meter) 
 Høyde: 5,320 (Godkjent med avvik på 7 cm) 

Tomt 6: GBNR 10/85 

 Gesims: 3,6 meter (Godkjent med avvik 75 cm) 
 Høyde: 5,25 

Tomt 4: GBNR 10/83 

 Gesims: 3,245 (Godkjent med avvik på 39,5 cm) 
 Høyde: 5,289 (Godkjent med avvik på 3,9 cm) 

Tomt 2: GBNR 10/81 

 Gesims: Det foreligger ingen dokumentasjon på gesims i tilsendte dokumenter fra Øyer Kommune, 
men det fremstår på tilsendte tegninger, som at gesims er ca. 1 meter høyere enn reguleringsplanen 
tilsier. 

 Mønehøyde: 5,20 



Som gjennomgangen over viser er det i sakene gitt tillatelse til å bygge gesims opptil 1,1 
meter utover planbestemmelsen. For undertegnede har det vært viktig ivareta byggeskikken 
i området, og det vises til at flere av hyttene i området har opstugu, samt at også 
reguleringsplanen som omkranser de 7 tomtene, åpner for høyere gesims. Hensett til disse 
anmodes det om at undertegnede også skal gis tillatelse til å bygge opstugu.  

Fordi mange av de øvrige tomtene er det gitt tillatelse til å fravike planbestemmelsen knyttet 
til gesimshøyde, vises det her til det forvaltningsrettslige forbudet mot usaklig 
forskjellsbehandling, og anføres at kommunen plikter å innvilge dispensasjonssøknaden hva 
gjelder gesims.   

4. Avslutning  

Det anmodes om at søknaden om byggetillatelse innvilges. For undertegnede oppleves det 
som urettferdig og usaklig at kommune påberoper seg «kan-skjønnet» all den tid presedens 
allerede må sies å være lagt gjennom de godkjente tiltak på de øvrige eiendommene, som 
viser at dispensasjoner er tilstått i utstrakt grad. 

Videre fremstår det ikke som om PMU har sett hen til de faktiske forhold når begrunnelsen 
for ikke å gi dispensasjon, er at man er redd for presedensvirkninger og ikke vil legge til rette 
for en slik utvikling. Utviklingen vedrørende høyder er allerede fastsatt i de øvrige sakene, 
mens det ikke er fare for presedensvirkninger når det gjelder garasjen, jf. at den omsøkte 
dispensasjonen er begrunnet i tomtas særskilte topografi.  

På denne bakgrunn bes det om at denne saken behandles på nytt av Plan- og miljøutvalget, 
herunder at tomta befares dersom det er behov for å vurdere de stedlige forhold nærmere. 
Endelig bes det om at det omsøkte tiltak som allerede er blitt anbefalt godkjent av 
kommunedirektøren, vedtas. 
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