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Øyer kommune 
postmottak@oyer.kommune.no        30.03.2022 
 
 
 
 

Søknad om tillatelse til rammetillatelse med dispensasjon, rev. 30.03.2022 
 

Eiendom: 17 / 2 
Adresse: Lysengvegen 26  
Tiltak:  Tilbygg til bolig 
 
 

Beskrivelse av tiltaket 
Søknaden gjelder oppføring av tilbygg til eksisterende bolig (hovedhuset) på eiendom 17/2, 
Lysengvegen 26.  
 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra lov, se eget avsnitt «Dispensasjon».  
 
Til informasjon er det også planer om å skifte ut vinduer og etterisolere innvendig ifm. med oppføring 
av tilbygg for å energieffektivisere og oppgradere hovedhuset bygningsmessig. Dette er arbeider som 
er unntatt søknadsplikt og derfor ikke en del av denne søknaden. 
 
 

Nabovarsling 
Tiltaket er varslet i tråd med plan- og bygningsloven § 21-3.  
Det er ikke mottatt merknader til tiltaket. 
 
 

Gjeldende plangrunnlag 
Eiendommen er uregulert og omfattes av Kommunedelplan for Øyer Sør, sist vedtatt i 2007. I 
kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF). Deler 
av eiendommen er markert som et område som skal reguleres etter PBL –fremtidig fritidsbebyggelse. 
 
 

Grad av utnytting 
Jfr. gjeldende kommuneplan har ingen bestemmelser om utnyttingsgrad for boliger i LNF-område. 
 
Eiendommens utnyttelse og totale BRA er angitt i tabellene under. 
 

Utregning BYA

Eiendom 3480,3 m²

Areal som fratrekkes 0 m²

Tomt 3480,3 m²

Eksisterende bebyggelse 226,2 m²

Tilbygg 58,9 m²

Sum BYA 285,1 m²

(BYAx100)/tomt 8,19 %- BYA   
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Utregning BRA

Eksisterende bebyggelse 199,5 m²

Tilbygg 85,6 m²

Sum T-BRA totalt 285,1 m²  
 
 

Takform og høyder 
Tiltaket er prosjektert med en takvinkel på 30 grader (som eksisterende bebyggelse). Nytt tilbygg har 
en gesimshøyde på 2,9 meter over grunnmur og gesimshøyde på 4,45 meter. 
 
 

Visuelle kvaliteter og plassering på eiendommen 
Nytt tilbygg er prosjektert og utformet med utgangspunkt i eiendommens terreng og eksisterende 
bygningsmiljø, som har satt premissene for både plassering, volumoppbygging, takform og 
materialbruk.   
 
Plassering av nytt tilbygg på hovedhuset på gården er valgt for å opprettholde eksisterende 
bygningsstruktur og tunform på gården, for å bevare den tradisjonelle byggeskikken.  
 
Vi anser at nytt tilbygg er godt tilpasset eksisterende hovedhus og øvrig bebyggelsen på eiendommen 
når det gjelder volum, utforming, materialbruk og farger på bygningsmassen på eiendommen. 
 
Vi mener tiltaket har gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til sine omgivelser, og derav 
tilfredsstiller de lovfestede krav til visuelle kvaliteter på en god måte. 
 
 

Uttalelser fra andre myndigheter 
Det er ikke hentet inn uttalelse fra andre myndigheter i denne saken, men anmoder kommunen om å 
sende saken til aktuelle myndigheter etter behov. 
 
 

Kulturminner 
Eiendommen er et eldre gårdsbruk fra tidlig 1900-tallet med flere mindre bygninger. Det er ikke 
registrert kulturminner på eiendommen, og ingen av bygningene er SEFRAK-registrert. 
 
 
Vann og avløp 
Til informasjon er det brønnvann og septiktank / spredningstank på Lyseng, og planløsningen er 
derfor vist med bad og kjøkken.  
 
 

Dispensasjon 
Jf. PBL § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Eiendommen er et eldre gårdsbruk fra tidlig 1900-tallet som ligger i et område for Landbruk, natur og 
friluftsområde og innenfor 100-meters belte for vassdrag. I disse områdene er det ett generelt 
byggeforbud og krever at det søkes om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for oppføring av 
tilbygg til eksisterende bolig. 
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Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i kommunedelplan for Øyer Sør for 
oppføring av tilbygg til bolig. Bestemmelsene det søkes dispensasjon for er: 

a) 1.0.1, Byggeforbud i 100 meters-belte mot vassdrag 
b) 2.1.1, LNF-område  

 
 
1.0.1, Byggeforbud i 100 meters-belte mot vassdrag 

1.0.1 Tilbygg til eksisterende bolighus kan tillates dersom tilbygget ikke kommer nærmere 
vassdraget og ikke medfører økning av antall boenheter. 

 
Hensynet bak bestemmelsen er å ivareta allmenne interesser, unngå uheldig nedbygging og sikre 
natur- og kulturmiljø, noe tiltaket ikke vil være til hinder for. 
 
Oppføring av nytt tilbygg vil ikke tilsidesette hensynet med byggeforbud i 100-meters belte langs 
vassdrag, da eiendommen allerede er bebygd og nytt tilbygg vil ligge lengre unna vassdraget enn det 
dagens bebyggelse gjør.  
 
Fordelen ved å innvilge dispensasjon er at tiltaket ikke berører ubebygde arealer langs vassdrag, og 
at nytt tilbygg er plassert i tilknytning til eksisterende bygningsmasse på en allerede bebygd 
eiendom. Nytt tilbygg vil heller ikke ytterligere privatisere området, vil ikke være til hinder for fri 
ferdsel eller på negativt vis bygge ned 100-meters belte mot vassdrag. 
 
Med henvisning til at eiendommen allerede er bebygd og ikke vil medføre til negative konsekvenser 
for vassdraget eller allmennhetens interesser kan vi ikke se at det er noen ulemper ved tiltaket. Vi 
mener derfor fordelene er klart større enn ulempene ved å tillate tiltaket.  
 
Vi anmoder kommunen om å se bort i fra denne dispensasjonen, hvis bekk/elv sør for eiendommen 
ikke anses å være omfattet av 100-meters belte langs vassdrag. 
 
 
2.1.1, LNF-område  

2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan 
godkjennes i hht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring 
skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne. 
 
2.1.2  
Utvidelse av eksisterende bolig og fritidsbebyggelse kan tillates med hjemmel i PBL. 
§ 20-4, andre ledd bokstav c: 

- Arbeidene skal utføres i samsvar med de generelle bestemmelsene om plassering og 
utforming under pkt. 1.1 og etter bestemmelsene for fritidsbebyggelse under pkt. 1.6. 

 
Hovedhensynet bak LNF-formålet er å ivareta stedbunden næring og bevaring av sammenhengende 
landbruksområder, samt å ivareta allmennhetens interesser, noe tiltaket ikke vil være til hinder for. 
 
Omdisponering av arealet har allerede skjedd, slik at arealet ikke lenger er en del av 
produksjonsgrunnlaget for landbruket, eller tjener som område for friluftsliv eller har naturkvaliteter 
av større verdi. Da tilbygget knyttes til eksisterende bygningsmasse og er innenfor tomtegrensene, 
kan vi ikke se at tiltaket vil medføre ulemper for landbruket eller ha konsekvenser for de andre 
verdiene som LNF-formålet skal ivareta. 
 
Fordelen ved å innvilge dispensasjon er at tilbygget oppføres på en allerede bebygd eiendom i 
tilknytning til eksisterende bygningsstruktur, og berører ikke ubebygde arealer. Eksisterende boliger i 



Side 4 av 4 

 

LNF-område kan også tillates utvides iht. kommuneplanens bestemmelse, men forutsetter 
dispensasjon. Tiltaket vil heller ikke bidra til nedbygging av dyrka jord eller kunne medføre 
driftsulemper mht. til landbruksdrift i området ved videre bygging på tomta.  
 
I tillegg må det anses at utbyggingen er godt tilpasset området og bygningenes arkitektur, slik at 
nedbyggingseffekten er minimal. Tiltaket vil heller ikke være til hinder for fri ferdsel, allmennhetens 
interesser eller på negativt vis bygge landbruksområder. Tiltaket ivaretar i tillegg de visuelle 
kvalitetene i seg selv og i forhold til sine omgivelser. 
 
Med henvisning til at eiendommen allerede er bebygd og ikke vil medføre til negative konsekvenser 
for landbruksområder eller allmennhetens interesser kan vi ikke se at det er noen ulemper ved 
tiltaket. Vi mener derfor fordelene er klart større enn ulempene ved å tillate tiltaket.  
 
 
Oppsummering dispensasjoner 
Vi ser at kommunen ofte trekker frem at dispensasjon i seg selv er en ulempe, som vi anser er feil, da 
dispensasjonsbestemmelsen er en lovfestet adgang til å gi dispensasjoner gjennom plan- og 
bygningslovens kapittel 19 og er et sentralt element for å kunne gi fleksibilitet i arealforvaltningen. 
 
Fleksibilitet er viktig for å kunne ivareta uforutsette hensyn som ikke planverket tar høyde for. Så i 
dette tilfellet mener vi at dispensasjon snarere er en fordel fremfor en ulempe. 
 
Det gjøres også oppmerksom på at familien eier eiendom 17/4 sør for Lysengvegen 26 som er 
ubebygd og avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplanen. Det er sterkt ønskelig fra 
familien å kunne konsentrere bebyggelsen på eiendom 17/2 som en helhetlig gårdsbebyggelse 
fremfor å oppføre ny bebyggelse på eiendom 17/4. 
 
Videre må det anses å være en fordel at boligen blir mer funksjonell og at man i forbindelse med 
tiltaket vil oppgradere eksisterende bygningsmasse med utskifting av vinduer og etterisolering 
innvendig for å få et mer energieffektivt bygg. 
 
Med henvisning til at eiendommen allerede er bebygd, tiltaket er godt tilpasset eksisterende 
bygningsstruktur og terreng når det gjelder både plassering, utforming og volum kan vi ikke se at det 
er noen ulemper ved tiltaket. Vi mener derfor fordelene er klart større enn ulempene ved å tillate 
tiltaket.  
 
Oppsummert mener vi tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynet med bestemmelsene, samtidig 
mener vi det er en klar overvekt av hensyn som taler for at omsøkte dispensasjoner bør gis. 
 
 

Konklusjon 
Etter ovennevnte mener vi tiltaket innordner seg reglene i den samlede plan- og 
byggesakslovgivningen på en god måte, slik at tillatelse kan gis.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Siri Karlsen 
Holte AS 
    
Mobil: 94 86 31 13 
E-mail: siri.karlsen@holte.no  
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