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52/21   
DISPENSASJON GESIMSHØYDE, HAFJELL ARENA/LUNNSTADEN - GBNR 155/299/44   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, reguleringsbestemmelsene punkt 3.2 om 
byggehøyder på fritidsbygg, på gbnr. 155/299/44. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens er til stede for kommende lignende 
saker. 
PMU vurderer likevel denne faren som akseptabel, og gir dispensasjon i denne saken. 
 
Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, reguleringsbestemmelsene 
punkt 3.2 om byggehøyder på fritidsbygg, på gbnr. 155/299/44. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå 
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn. Det er ikke en ønskelig utvikling at det 
dispenseres fra gesimshøyder i denne type saker. Det er for stor fare 
for en uønsket utvikling med presedensvirkningen i etterfølgende saker. 
 
Søknad om byggetiltaket behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp, på vegne av Sp og Sv) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, reguleringsbestemmelsene punkt 3.2 om 
byggehøyder på fritidsbygg, på gbnr. 155/299/44. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens er til stede for kommende lignende 
saker. 
PMU vurderer likevel denne faren som akseptabel, og gir dispensasjon i denne saken. 
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Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
 
53/21   
DISPENSASJON TAKTEKKING, HAFJELLTOPPEN - GBNR 155/64   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget(PMU) søknad 
om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.4 angir. De to vilkårene i § 19- 
2 er ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er 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 i planområdet. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget(PMU) søknad 
om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.4 angir. De to vilkårene i § 19- 
2 er ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er 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 i planområdet. 
 
 
54/21   
GBNR 155/308 - DISPENSASJONSSØKNAD - UTHUS - NEDRE ÅSTAVATNET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR (buffersone til villreinens 
leveområde) fra forbud mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for 
riving og oppføring av nytt uthus på gbnr. 155/308. 
 
Vilkår for gitt dispensasjon:  

1. Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset. 
2. Bruksarealet skal ikke overstige 120 m² bruksareal (BRA). Parkeringsareal kommer i tillegg. 

 
Eventuell ytterligere oppfølging av byggemelding/søknad om tiltak følges opp administrativt. 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR (buffersone til villreinens 
leveområde) fra forbud mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for 
riving og oppføring av nytt uthus på gbnr. 155/308. 
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Lovens kumulative vilkår er oppfylt, men med hjemmel i kommunens frie forvaltningsskjønn avslås 
dispensasjon. 
 
Avslag må begrunnes i ovennevnte. Herunder vurderes bl.a. presedensfare, konsekvenser ved 
lignende saker og sannsynligheten for uheldig presedensvirkning.  
 
Behandling: 
Omforent forslag til endring av pkt 2 i alternativ 1: 
Uthus skal ikke være større enn 15 m2 BYA 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 med endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR (buffersone til villreinens 
leveområde) fra forbud mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for 
riving og oppføring av nytt uthus på gbnr. 155/308. 
 
Vilkår for gitt dispensasjon:  

1. Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset. 
2. Uthus skal ikke være større enn 15 m2 BYA 

 
Eventuell ytterligere oppfølging av byggemelding/søknad om tiltak følges opp administrativt. 
 
 
55/21   
GBNR 155/284 - TILBYGG FRITIDSBOLIG - LUNNSTADMYRVEGEN 62   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 om 
byggehøyder for tilbygg/heving av tak på fritidsbygg på gbnr. 155/284. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens er til stede for kommende lignende 
saker. 
PMU vurderer likevel denne faren som akseptabel, og gir dispensasjon i denne saken. 
 
Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene 
punkt 3.5 om byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 155/284. 



 
 

 Side 6 av 12

 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå 
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn. Det er ikke en ønskelig utvikling at det 
dispenseres fra gesimshøyder i denne type saker. Det er for stor fare 
for en uønsket presedensvirkninge i etterfølgende saker.  
Selv om det er gitt dispensasjon fra gesimshøyde i andre saker, er det anledning til å legge 
vekt på forhold ved den enkelte sak, og begrunne dette i forvaltningsskjønnet, så lenge det er 
saklige årsaker, og det ikke fører til usaklig forskjellsbehandling. 
 
Behandling: 
Spørsmål til administrasjonen: 
Har det blitt gitt dispensasjon for bygget tidligere? 
Svar: Det er ikke blitt gitt dispensasjon tidligere. Byggesaken er behandlet i 2004, uten at det 
har blitt behandlet noen dispensasjon. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp, på vegne av Sp og Sv) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 om 
byggehøyder for tilbygg/heving av tak på fritidsbygg på gbnr. 155/284. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens er til stede for kommende lignende 
saker. 
PMU vurderer likevel denne faren som akseptabel, og gir dispensasjon i denne saken. 
 
Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
 
56/21   
GBNR 125/3 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL MED BEBYGGELSE - 
LANGMYRVEGEN 20   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad som omsøkt fra 
Astrid Høyseveen om fradeling av inntil ett daa areal med påstående bebyggelse på g/bnr 
125/3 i Øyer kommune slik at denne kan opprettes som selvstendig fritidseiendom.  

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Alternativ 1:  
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk.  
Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av bebygd areal på ca 1000 m2 iht vedlagt kart.  
Arealet godkjennes endret til fritidseiendom. Fradelt eiendom beholder arealformål LNF og 
godkjennes ikke endret til LNF Spredt fritid (LSF).  
 
Tillatelsen gis for: 
1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1000 m2 fra gnr. 125 bnr. 3, jf. vedlagt kart. 
2. Bygningene på fradelt eiendom godkjennes omdisponert og benyttet til fritidsbebyggelse.  
 
Vilkår: 

1. Arealet som fradeles må ikke komme i konflikt med buffersone/aktsomhetsområde mot bekk.  
2. Arealet som fradeles skal følge eksisterende grense mot gbnr. 125/1 og 122/7 i sør og vest, 

deretter naturlig vegskråning og gjerde langs Langmyrvegen.  
 
Eksisterende avkjøring og veirett forutsettes benyttet som opprinnelig, og være sikret i opprinnelig 
bebyggelse / eksisterende bruk.  
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over. 
 
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp, på vegne av Sp og Sv) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad som omsøkt fra 
Astrid Høyseveen om fradeling av inntil ett daa areal med påstående bebyggelse på g/bnr 
125/3 i Øyer kommune slik at denne kan opprettes som selvstendig fritidseiendom.  

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk.  
Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av bebygd areal på ca 1000 m2 iht vedlagt kart.  
Arealet godkjennes endret til fritidseiendom. Fradelt eiendom beholder arealformål LNF og 
godkjennes ikke endret til LNF Spredt fritid (LSF).  
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Tillatelsen gis for: 
1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1000 m2 fra gnr. 125 bnr. 3, jf. vedlagt kart. 
2. Bygningene på fradelt eiendom godkjennes omdisponert og benyttet til fritidsbebyggelse.  
 
Vilkår: 

1. Arealet som fradeles må ikke komme i konflikt med buffersone/aktsomhetsområde mot bekk.  
2. Arealet som fradeles skal følge eksisterende grense mot gbnr. 125/1 og 122/7 i sør og vest, 

deretter naturlig vegskråning og gjerde langs Langmyrvegen.  
 
Eksisterende avkjøring og veirett forutsettes benyttet som opprinnelig, og være sikret i opprinnelig 
bebyggelse / eksisterende bruk.  
 
 
57/21   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.05.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
58/21   
GBNR 138/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL - BERG NERISTUEN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven §9, tilhørende bestemmelser, samtykkes det til omdisponering av 
om lag 640 kvm dyrkbar jord fra eiendommen g/bnr 138/1 i Øyer  

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til fradeling av 
inntil 640 kvm ubebygd skogmark på g/bnr 138/1 i Øyer slik at dette kan legges til 
fritidseiendommen g/bnr 138/61 som tilleggsareal 

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 
 

Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 

Alternativ 1:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke tillates 
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fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn 
landbruk.  

Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av tilleggsareal på ca 640 m² iht vedlagt kart.   

Arealet endres til formål LNF spredt fritid. 

Tillatelsen gis for: 
Fradeling av tilleggsareal, på ca. 640 m² fra gnr. 138 bnr. 1, jf. vedlagt kart. 

Med følgende vilkår:  
Arealet skal sammenslås med eiendommen gnr. 138 bnr. 61 etter oppmålingsforretning. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over. 
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, som beskrevet ovenfor.  

Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp, på vegne av Sp og Sv) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt . 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven §9, tilhørende bestemmelser, samtykkes det til omdisponering av 
om lag 640 kvm dyrkbar jord fra eiendommen g/bnr 138/1 i Øyer  

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til fradeling av 
inntil 640 kvm ubebygd skogmark på g/bnr 138/1 i Øyer slik at dette kan legges til 
fritidseiendommen g/bnr 138/61 som tilleggsareal 

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 

Vedtak etter plan -og bygningsloven: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke tillates 
fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn 
landbruk.  

Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av tilleggsareal på ca 640 m² iht vedlagt kart.   

Arealet endres til formål LNF spredt fritid. 

Tillatelsen gis for: 
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Fradeling av tilleggsareal, på ca. 640 m² fra gnr. 138 bnr. 1, jf. vedlagt kart. 

Med følgende vilkår:  
Arealet skal sammenslås med eiendommen gnr. 138 bnr. 61 etter oppmålingsforretning. 
 
 
59/21   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VED 
PÅGÅENDE SKADEFELLINGSFORSØK 2021-2024   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune, v/ Plan- og miljøutvalget, gir det kommunale skadefellingslaget i Øyer 
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter, bil, ATV eller 
traktor for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt for 
oppsamling av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående 
skadefellingsforsøk og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for fellingsforsøket.  
 
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
a) Tillatelsen gjelder for årene 2021 til 2024  
b) Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Øyer kommune samt for  
medlemmer av fellingslag fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk i Øyer 
kommune.  
c) All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  
naturmiljøet og mennesker.  
d) Transporten skal følge eksisterende kjørespor/traktorveier i terrenget.  
e) Dispensasjonen skal medbringes ved all kjøring i tilfelle kontroll.  
f) Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Kjørebok med antall/type kjøretøy per 
dag skal rapporteres til Øyer kommune innen 1. september årlig.  
 
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 6, samt § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune. Vedtaket begrunnes med at transport i forbindelse med et skadefellings-
forsøk er å anse som dispensasjonsgrunn. Vedtaket vurderes til ikke å komme i strid med 
naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
4. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og 
bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende 
rettsregler.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune, v/ Plan- og miljøutvalget, gir det kommunale skadefellingslaget i Øyer 
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter, bil, ATV eller 
traktor for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt for 
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oppsamling av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående 
skadefellingsforsøk og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for fellingsforsøket.  
 
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
a) Tillatelsen gjelder for årene 2021 til 2024  
b) Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Øyer kommune samt for  
medlemmer av fellingslag fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk i Øyer 
kommune.  
c) All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  
naturmiljøet og mennesker.  
d) Transporten skal følge eksisterende kjørespor/traktorveier i terrenget.  
e) Dispensasjonen skal medbringes ved all kjøring i tilfelle kontroll.  
f) Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Kjørebok med antall/type kjøretøy per 
dag skal rapporteres til Øyer kommune innen 1. september årlig.  
 
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 6, samt § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune. Vedtaket begrunnes med at transport i forbindelse med et skadefellings-
forsøk er å anse som dispensasjonsgrunn. Vedtaket vurderes til ikke å komme i strid med 
naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
4. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og 
bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende 
rettsregler.  
 
 
60/21   
GBNR 17/272 - DISPENSASJON FRA HØYDEBESTEMMELSE FOR DEL AV FRITIDSBOLIG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan Mosetertoppen FB9, reguleringsbestemmelse punkt 
2.4.2 om byggehøyder for bygging av ark på fritidsbygg på gbnr. 17/272. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
det frie forvaltningsskjønn i samme bestemmelse. Det er gitt flere dispensasjoner i lignende saker. 
Det er ikke gitt signaler om at presedensvirkningen skal snus. Inntil det skjer kan det karakteriseres 
som usaklig forskjellsbehandling å ikke gi dispensasjon i denne saken. 
 
Byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
Det stilles følgende vilkår som skal oppfylles før byggetillatelse gis:  

1. Det skal framlegges dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet (jf. TEK17 kap. 7-2 og pbl. § 28-
1) før positivt vedtak. 

  
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på 
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dispensasjon fra reguleringsplan Mosetertoppen FB9, reguleringsbestemmelse punkt 2.4.2 
om byggehøyder for bygging av ark på fritidsbygg på gbnr. 17/272. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå 
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn.  
 
(Dersom utvalget velger å avslå, må dette begrunnes. Avslag bør begrunnes med bakgrunn i 
det foregående om «kan-skjønnet». F.eks. at utviklingen med gitte dispensasjoner i slike 
tilfeller skaper en presedensvirkning kommunen ikke ønsker mv.) 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp, på vegne av Sp og Sv) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan Mosetertoppen FB9, reguleringsbestemmelse punkt 
2.4.2 om byggehøyder for bygging av ark på fritidsbygg på gbnr. 17/272. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
det frie forvaltningsskjønn i samme bestemmelse. Det er gitt flere dispensasjoner i lignende saker. 
Det er ikke gitt signaler om at presedensvirkningen skal snus. Inntil det skjer kan det karakteriseres 
som usaklig forskjellsbehandling å ikke gi dispensasjon i denne saken. 
 
Byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
Det stilles følgende vilkår som skal oppfylles før byggetillatelse gis:  

1. Det skal framlegges dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet (jf. TEK17 kap. 7-2 og pbl. § 28-
1) før positivt vedtak. 

  
 
 


