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MELDING OM ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
GNR. 42 BNR. 19 – BRUKSENDRING – SØKNAD OM DISPENSASJON 
 
Saken er behandlet som sak DS-PU 156/17. 
 
Vedlegg: 

- Søknad av 8.12.16 om midlertidig bruksendring av fritidsbolig m/vedlagt kartutsnitt 
 

Ikke vedlagte dokumenter: 
- K-sak 44/07 Prinsippvedtak for fast bosetting for hytter regulert til høystandard 
fritidsbebyggelse 

 
Saksbakgrunn 
Petter Evensen og Marit Lingsom Drolsum er eiere av gnr. 42 bnr. 19, med adresse 

Midtbygdsvegen 502 i Øyer. Gjeldende plan for området er kommuneplan Øyer. Status på 

bygget er fritidsbygg. Søker anslår at botid på eiendommen vil utgjøre ca. 6 måneder i året, 

da de vil tilbringe store deler av året i feriehus i utlandet. 

Saksvurdering 

Bruk av en fritidsbolig som bolig vil være i strid med status i kommuneplanens arealdel, og 
søknaden må derfor underlegges dispensasjonsbehandling etter pbl. § 19. For å kunne gi 
dispensasjon må det foreligge en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis og 
planens formål må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Fra administrasjonens side finner en det særlig uheldig om bolig omgjøres til fritidsbolig på 
varig basis, og en søknad om dette ville ikke blitt imøtekommet. Denne saken gjelder 
midlertidig fast bosetting på fritidsbolig, og stiller seg noe annerledes så lenge den er egnet 
for varig beboelse, og kriteriene nedenfor er oppfylt. Fra kommunens side vil det være 
mindre problematisk å gi en tillatelse til midlertidig og personlig brukstillatelse. Dette 
innebærer ikke varig endring av bruken, eller endrer den faktiske bygningsmessige statusen. 
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Fra kommunens side er følgende kriterier underlagt egen vurdering.  
 





 Det må være helårsvei av vanlig god standard fram til fritidsboligen og som alt er i 
alminnelig helårs bruk.  

 Det vil ikke bli gitt dispensasjon dersom dette krever etablering av ny vinterbrøyting av veg 
som ikke tidligere har blitt brøytet. 

 Fritidsboligen må være av vanlig god boligstandard med vann, avløp, strøm mv og med gode 
atkomstmuligheter helt fram for utrykningskjøretøyer.  

 Atkomstveien må ikke inneha bom som kan hindre utrykningskjøretøyer å komme fram.  

 Fritidsboligen må ha en vegadresse og et søkbart adressepunkt (GPS).  

 Dispensasjonen er personlig og tidsbegrenset. Når denne går ut vil dispensasjonen opphøre 
automatisk, dersom den ikke gis forlengelse etter egen dispensasjonsbehandling.  

 Når den som har fått den flytter, dør eller ikke lenger skal benytte den som fast 
bostedsadresse, opphører dispensasjonen automatisk. Det skal gis melding om dette til 
Øyer kommune.  

 Dispensasjonen vil i reguleringsplansammenheng, ikke endre fritidsboligens status som 
fritidsbolig.  

 
Tilsvarende sak er undergitt behandling i Planutvalgsak 35/08 der planutvalget/rådmannen 
så det som positivt at fritidsboliger under visse forutsetninger kunne benyttes som bolig, jfr 
punktene ovenfor. Saken var også forelagt fylkesmann og fylkeskommunen, uten at det 
kom merknader til dette utover at saken var grundig utredet på prinsipielt grunnlag i K-sak 
44/07. Fra rådmannens side finner en det derfor mulig å gi saken en forenklet administrativ 
behandling. 
 
Konklusjon 
 
Fra kommunens side er vurderingen at en midlertidig og personlig dispensasjon ikke vil 
sette planens formål til side, så lenge fritidsboligens formelle status beholdes. Videre er 
forholdene som er inntatt som vilkår for tillatelsen vurdert. Det ligger vel til rette for å 
kunne tillate den benyttet som helårsbolig i et avgrenset tidsrom. Det at søker ønsker å 
bosette seg i kommunen taler i tillegg for at det i dette tilfellet foreligger overvekt av 
hensyn som tilsier imøtekommelse, jfr. pbl. § 19-2. 
 
Fritidsboligen holder tilfredsstillende standard, den ligger i et område med gode 
veiforbindelser og vann og avløpsanlegg er vurdert å være fungerende, slik at det vil tåle 
ekstrabelastningen en økt bruk vil medføre.  
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Med bakgrunn i at dispensasjonen ikke medfører noen varig endring, har en ikke funnet det 
nødvendig å kreve nabovarsling. Dispensasjonen er også i samsvar med etablert presedens i 
slike saker.  
 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 

1. Det vises til søknad av 8.12.16 fra Petter Evensen og Marit Lingsom Drolsum om 
midlertidig bruksendring av Midtbygdsvegen 502, gnr. 42 bnr. 19 fra fritidsbolig til 
helårsbolig. 

2. Fritidsboligen holder god standard og ligger i et område med gode veiforbindelser 
og med god kommunikasjon for øvrig. Denne kan derfor ut fra de fysiske og 
lokaliseringsmessige kriteriene sammenlignes med boliger for øvrig i kommunen, og 
det er ellers til stede en overvekt av hensyn som åpner for å gi dispensasjon. 
Søknaden imøtekommes, med hjemmel i pbl. §§ 19-1, 19-2, 19-3 og 19-4, med 
følgende forutsetninger: 

a) Tillatelsen til å bruke fritidsboligen som bolig, gjelder kun for Petter Evensen og 
Marit Lingsom Drolsum som eiere, sammen med evt. nær familie. 

b) Tillatelsen medfører ingen endring av boligens matrikkelførte status som 
fritidsbygg, og den opphører automatisk når pkt. 2 a ikke lenger er å anse som 
oppfylt, dvs. ved fraflytting eller ved annet bruksopphør. Tillatelsen gis for et 
tidsrom på 10 år fra vedtaksdato med mulighet for senere forlengelse, dersom 
det fortsatt er til stede en overvekt av hensyn som muliggjør dette. Flytting og 
melding om varig adresseendring må finne sted innen 3 måneder fra 
vedtaksdato. Dersom flytting med varig adresseendring ikke finner sted innen 
fristen, vil vedtaket ikke lenger være gyldig. 

3. Avklaring av forhold tilknyttet kommunale avgifter og eiendomsskatt finner sted i 
egen sak.  

 

Tingberg 16. februar 2017 
 
 
 
Christina Nystuen 
Avdelingsingeniør 
 
Ref.: Planutvalget 
Internkopi: VA, E-skatt 
Kopi: Fellesenheten økonomi 
Internkopi: VA, E-skatt 
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FAKTURAGRUNNLAG  
Sendes: Øyer kommune,  
BAG  
Fakturamottak, pb 986  
2626 Lillehammer  
 

Dispensasjonssak BAG DS-PU 156/17, Arkivsak 16/2402  
 
Gebyr: Pkt 1.5 For søknader som kun gjelder tidsavgrensede bruksendringer, kr 2760,-  
 
Kontostreng: 11950 5800 3011  
 

Fakturamottaker: Marit Lingsom Drolsum og Petter Evensen, Heggelia 30, 1352 Kolsås  
 
Kopi faktura sendes: christina.nystuen@oyer.kommune.no  
 
 
 

 
 


