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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: GEIR WANGEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/2052     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/20 Plan- og miljøutvalget 03.07.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark, mail av 03.04.2020 fra Geir Wangen 
 
Sammendrag: 
Faren til Geir Wangen har hatt en båt og div utstyr lagret i båthuset til Rindal ved Lyngen. 
Geir Wangen søker om tillatelse til bruk av lett traktor får å transportere dette hjem fra 
Lyngen. 
 
Lyngen ligger i det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og saken må behandles etter denne 
forskriften. Etter kommunedirektørens vurdering har transporten et anerkjent nytteformål.  
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Geir Wangen får tillatelse til å transportere hjem båt og 
div utstyr med traktor. 
 
Saksutredning: 
Faren til Geir Wangen har hatt en båt og div utstyr lagret i båthuset til Rindal ved Lyngen. 
Dette ønsker Geir Wangen nå å få fraktet hjem igjen. Han søker derfor om tillatelse til bruk 
av lett traktor får å transportere dette hjem fra Lyngen. Han søker om inntil 2 turer, men 
håper at han får med alt på en tur.   
 
Søker har tenkt å kjøre langs taktorvegen som går fra Bøsetra til Lyngen. Dette er en trase 
som i lang tid har vært benyttet for transport av materialer og utstyr. Traseen går for det 
meste på fastmark.  Innenfor «Bjønnbosset» er det imidlertid et myrområde og her er det 
oppkjørt en trase som blir benyttet.  Lyngen ligger i det som er definert som sårbare 
områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og 
saken må behandles etter denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag: 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover bestemmelsene i forskriften dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse:  
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 28.06.2020 uttalt at transport av båt og utstyr kan i mange tilfeller 
utføres vinterstid, men dette er langs eksisterende spor og bør kunne tillates.  
 
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som beskrevet i søknaden. Det forutsettes kjøring i tørre 
perioder. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering har transporten et anerkjent nytteformål.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12. 
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Materialer og utstyr til større bygge- og restaureringsprosjekter lbør så 
langt det lar seg gjøre transporteres inn på vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre 
antall turer, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. I denne saken er formålet å 
transportere hjem båt og div utstyr. Etter kommunedirektørens vurdering er det 
hensiktsmessig at dette gjennomføres om sommeren. Fra Bøsetra til Lyngen er det et 
etablert kjørespor - en traktorveg, som i lang tid har blitt brukt  for transport av materialer 
og utstyr til hyttene  og naustene  som ligger ved Lyngen. Etter kommunedirektørens 
vurdering vil man ved å benytte etablerte kjøretraseer, skåne både vegetasjon og terreng for 
slitasje og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte 
spor slik at traktorvegen ikke utvides.  Det er videre viktig at man tar hensyn til vær og 
føreforhold og unngår kjøring når det er vått i terrenget. Det er ikke registrert sårbare eller 
truede arter som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er dette en trase som er 
benyttet til tilsvarende transport tidligere. Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være 
tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke 
at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Geir Wangen tillatelse til bruk av traktor for å hente hjem båt og div utstyr fra 
Lyngen.  
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder intill 2 turer (tur/retur) i 2020 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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GBNR 47/12 - KONFERANSEHOTELL - NORDBYGDSVEGEN 700 
 
 
Saksbehandler:  Knut Arne  Høyesveen Arkiv: GBNR 047/012  
Arkivsaksnr.: 20/625     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/20 Plan- og miljøutvalget 03.07.2020 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og midlertidig bruksendring av 
26.02.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel 2018- 2028 
 
Sammendrag: 
Aksla Eiendom AS søker dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel 2018-
2020. Dispensasjonen gjelder midlertidig bruksendring frem til 01.09.2022 eller eventuelt til 
det foreligger reguleringsendring før 01.09.2022. Kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjonen gis for en tidsbegrenset periode eller til det foreligger reguleringsplan for 
eiendommen. 
 
Saksutredning: 
I kommuneplanens arealdel 2018-2020 er eiendommen Sølvskottsberget gnr 47 bnr 12 
avsatt som område for Offentlig eller privat tjenesteyting.  
Aksla Eiendom AS ønsker nå å få til drift på eiendommen, dette i form av et kurs og 
konferansesenter /hotell. De legger opp til events hvor bedrifter og private i grupper kan 
komme å bli aktivisert med paintball, turer, grilling og annen underholdning. De ønsker en 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2020 for å benytte det som næringsareal 
og en midlertidig bruksendring av eiendommen slik at formålet er i tråd med bruken. De 
ønsker en midlertidig bruksendring før de regulerer eiendommen for å se om etterspørselen 
blir stor nok til at dette blir økonomisk lønnsomt. 
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjonen 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 fobudet § 1-8, jf. Pbl § 19-1 
 
Dispensasjonen 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 klart større enn ulempene.  
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjenglighet, 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 se negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4) 
 
Vurdering: 
Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene 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. 
 
Formålet med den midlertidige bruksendringen er å få i gang igjen drift på eiendommen, og 
ønske om å prøve seg litt frem før det eventuelt reguleres til riktig formål. Det har vært både 
næringsvirksomhet og offentlig/privat tjenesteyting på Sølvskotberget. For kommunen er 
det ikke avgjørende hva som drives der, men at stedet er i drift. Kommunedirektøren mener 
at en dispensasjon fra arealformålet for å kunne bruke det til næring, ikke vil sette til side 
intensjonen i planen. 
 
Kommunedirektøren mener at dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel 
2018-2020 og den midlertidige bruksendringen ikke strider mot intensjonen i planen. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Fordelen ved å gi dispensasjonen er at det blir drift igjen på eiendommen hvor det fortsatt er 
bra bygningsmasse som passer til ønsket formål. Dette vil kunne være en samfunnsmessig 
fordel, da det vil kunne gi arbeidsplasser på stedet.  
Det kan ikke sies at det vil være særlige ulemper ved å gi dispensasjon. 
Det er ingen nabomerknader til dispensasjonen. 
 
Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjonen. 
 
Tidsperioden 
Det er fremmet søknad om en tidsbegrenset dispensasjon. Dette er gjort i samråd med 
administrasjonen. Bruket vil i utgangspunktet være i strid med reguleringsformålet, og da må 
det egentlig omreguleres. Dette er i tråd med krav andre næringseiendommer har fått. Siden 
det har vært liten drift på Sølvskotberget noen år, og Aksla eiendom AS er usikre på hva de 
skal gjøre med stedet, tilrår kommunedirektøren at det gis en tidsbegrensa dispensasjon. Da 
har søker mulighet til å gjøre seg noen erfaringer med den ønska bruken før de må gjennom 
en regulering som vil være kostnadskrevende. Det tilrås at det gis dispensasjon i 2 år. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2, jf. § 19-3, gir plan- og miljøutvalget i Øyer, 
Aksla Eiendom AS dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanens arealdel 2018-2020, fra 
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offentlig/privat tjenesteyting til næring, og midlertidig bruksendring på eiendommen 
Sølvskottsberget gnr 47 bnr 12. Bruksendringen er tidsbegrenset frem til 01.09.2022. 
Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres fra 
blir ikke tilsidesatt.  
 
Vilkår for dispensasjonen er at den er tidsbegrenset frem til 01.09.2022 
 
 
 
Ådne Bakke Knut Arne Høyesveen 
Kommunedirektør             
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DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GBNR 18/207- ENEBOLIG - GRANRUDVEGEN 46 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 018/207  
Arkivsaksnr.: 20/1488     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/20 Plan- og miljøutvalget 03.07.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Ett-trinns søknad – gbnr. 18/207 
- Situasjonskart 
- Omsøkte tegninger 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan ID-201404, Øyer Idrettspark, vedtatt 18.06.2015 
- Plankart, Øyer Idrettspark, Øyer kommune, vedtatt 18.06.2015 
- Veiledning grad av utnytting utgitt av kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Publikasjonskode H-2300 B.  
 

Sammendrag: 
Øyer kommune mottok den 27.05.2020 en ett-trinns søknad for oppføring av enebolig på 
gbnr 18/207, Granrudvegen 46 i øyer, og søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende byggehøyder og byggegrense. Dakark AS er ansvarlig 
søker i prosjektet, og søker på vegne av hjemmelshaver Aina Hunder.  
 
Omsøkt enebolig befinner seg mellom eksisterende boligbebyggelse på Granrudmoen, og 
idrettsplassen. Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er reguleringsplan ID-201404, 
Øyer idrettspark, vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 med tilhørende arealplankart.  
Reguleringsplanen tillater bebyggelse med «… gesimshøyde og maksimal mønehøyde inntil 7 
m, målt fra topp ferdig grunnmur eller plate på mark.» Søknad om dispensasjon fra 
byggehøyde gjelder en av fire gesimshøyder eller en av to mønehøyder, avhengig av hva det 
defineres som. Avviket fra reguleringsbestemmelsene er 18 cm. Søknad om dispensasjon 
vedrørende byggegrense i arealplankartet, gjelder kun en liten del av byggets fotavtrykk.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon vedrørende høyere møne enn tillatt i 
reguleringsplan avslås og at dispensasjon vedrørende byggegrense i arealplankart innvilges. 
Dispensasjon vedrørende byggegrense begrenses til de områder vist på omsøkt 
situasjonskart datert 17/04-20.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune mottok den 27.05.2020 en ett-trinns søknad for oppføring av enebolig på 
gbnr 18/207, Granrudvegen 46 i øyer, og søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende byggehøyder og byggegrense. Dakark AS er ansvarlig 
søker i prosjektet, og søker på vegne av hjemmelshaver Aina Hunder.  
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Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er reguleringsplan ID-201404, Øyer idrettspark, 
vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 med tilhørende arealplankart. Det søkes om 
dispensasjon fra byggehøyder i reguleringsbestemmelsene og byggegrense i arealplankartet.  
 
I punkt 2.1.1 står det følgende vedrørende byggehøyder:  

«Det kan oppføres bebyggelse med gesimshøyde og maksimal mønehøyde inntil 7 m, målt fra topp 
ferdig grunnmur eller plate på mark. Det tillates fri takform, flate tak, saltak eller pulttak.»  

 
 

 
Utklipp fra veiledning grad av utnytting utgitt av kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Publikasjonskode H-2300 B.  
 

I dette konkrete tilfellet har det ingen betydning om omsøkt høyde defineres som møne eller 
gesims, da reguleringsbestemmelsene vedrørende høyder er de samme.  

 

 
Utklipp fra snitt tegning, omsøkt enebolig. Høyeste Møne/gesimshøyde 7,18m. 

Ansvarlig søker fremfører i sin søknad om dispensasjon vedrørende mønehøyde:  
«Reguleringsplan har bestemmelse om maksimal gesimshøyde på 7m. Hensynet bak 
bestemmelser er å begrense høyder på bygg og hindre at enkelte bygg er mer 
ruvende enn andre. Måten dette bygget er prosjektert på tar hensyn til dette ved at 
kjelleretasje er senket ned i bakken, og terreng tilbakefylles på 3 sider. Bestemmelser 
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tar ikke hensyn til dette da den bare omhandler maksimal høyde. Normal måte å 
måle høyde er ved å måle fra gjennomsnittlig planert terreng, dette ville gitt et langt 
lavere tall. Del av bygget som er over maks høyde er også orientert i slik retning at 
det ikke hindrer utsikt fra bebyggelse bak. Man kan derfor ikke se at hensyn bak 
bestemmelsene tilsidesettes.» 

 
 
I arealplankartet er det inntegnet en byggegrense, med varierende avstand fra 
eiendomsgrensen. Se utklipp nedenfor.  

 
Utklipp fra vedtatt arealplankart, stiplet linje viser byggegrense. 

 

 
Utklipp omsøkt situasjonskart, datert 17.04.2020 

 
Ansvarlig søker fremfører i søknad om dispensasjon vedrørende byggegrense følgende:  

«Boligen har en særegen form med et smalt inngangsparti på midten og to bredere 
fløyer på sidene. Fasaden er dermed ikke en rett linje, men har flere knekkpunkter og 
brudd. Dette gir brytninger i fasaden og gir liv til denne. Dette er også med på å gi 
gode og lune uteområder. Det medfører også at deler av fasade bryter regulert 
byggegrense i vest, da denne i motsetning til fasade er en rett strek. Vi mener at 
bygget i det vesentlige innordner seg den etablerte fasadelinjen i feltet og at byggets 
estetiske kvaliteter oppveier for ulemper ved å bryte byggegrense. Den del av 
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byggegrense som brytes er i retning idrettsanlegg og det er fortsatt gode avstander til 
eiendomsgrense. Ingen naboer er vurdert å få ulemper som følge av dispensasjon.» 

 
 
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.  
 
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 det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, 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). 
 
Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene 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.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres.  
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Møne- og gesimshøyde: 
Maksimal møne- og gesimshøyde bidrar til å gi nærmiljøet en indikasjon på hva som kan 
oppføres i det regulerte området. Desto høyere bygninger er, jo mer vil bygningene blant 
annet påvirke naboens utsiktsforhold og solforhold, som igjen handler om trivsel. Hensynet 
bak bestemmelsen maksimal møne- og gesimshøyde er kort fortalt å begrense bygningers 
høyde. Terrenget skråner fra eksisterende boligfelt i øst og ned til idrettsplassen i vest. Det 
søkes om dispensasjon for en mønehøyde 18 centimeter høyere enn hva reguleringsplanen 
tillater. Avviket fra reguleringsplanen er marginal, naboer blir i liten eller ingen grad berørt 
av at høyden på en liten del av taket er 18 centimeter høyere, og hensynet bak 
bestemmelsen kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt. 
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Byggegrense: 
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende byggegrense, er å skape avstand mellom 
bebyggelse og idrettsplassen. Det fremstår som at boligen er planlagt ut ifra eiendommens 
beskaffenhet. Selv om marginale deler av bygges fotavtrykk som overskrider byggegrensen, 
er det god avstand fra omsøkt enebolig og eiendomsgrensen som grenser mot idrettsplassen 
i vest. Plasseringen har også hensyntatt intensjonen i planen, ved at bebyggelsen er trukket 
så langt fra idrettsplassen som mulig. Hensynet bak bestemmelsen kan ikke sies å bli 
tilsidesatt.   
 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene.  
Møne- og gesimshøyde: 
I reguleringsbestemmelsene er det tillatt fri takform, og det er ingen begrensninger på 
takvinkel. Ved å endre takvinkelen, vil eneboligens høyder være i henhold til 
reguleringsbestemmelsene vedrørende møne- og gesimshøyde. Fordelen ved å innvilge en 
dispensasjon er at takvinkel på 10 grader kan opprettholdes. Ulempen ved å innvilge en 
dispensasjon, er at man går vekk i fra bestemmelsene i en reguleringsplan som 
utgangspunktet allerede gir et stort handlingsrom. Alle utbyggere i det regulerte området 
har hatt de har samme høydebegrensninger å forholde seg til. Ulempene ved å innvilge en 
dispensasjon er større enn fordelene.  
 
Byggegrense: 
Byggegrensene er forskjellige fra eiendom til eiendom i det regulerte området, men alle 
eiendommene har en byggegrense som tar sikte på å opprettholde en avstand mellom 
bebyggelse og idrettsplassen. Den delen av fasaden som kommer nærmest 
eiendomsgrensen mot idrettsplassen er over 7 meter fra eiendomsgrensen. Fordelen med å 
innvilge en dispensasjon er at boligen kan oppføres med flere knekkpunkt som vil bidra til 
gode og lune uteområder i et tettbebygd strøk. Da overtredelse av byggegrensen er 
marginal, er det usikkert om dette kan anses som en ulempe. Fordelene er klart større enn 
ulempene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt 2.1.1 vedrørende møne- og gesimshøyde.  
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra byggegrensen i 
arealplankartet, slik det fremkommer i søknaden.  
 
I reguleringsbestemmelsene er det tillatt fri takform, og det er ingen begrensninger på 
takvinkel. Ved å endre takvinkelen, vil eneboligens høyder være i henhold til 
reguleringsbestemmelsene vedrørende møne- og gesimshøyde. Vedtatt reguleringsplan gir 
et stort handlingsrom vedrørende takform og takvinkel. Alle utbyggere i det regulerte 
området har hatt de har samme høydebegrensninger å forholde seg til. Ulempene ved å 
innvilge en dispensasjon er større enn fordelene. Hensynet bak bestemmelsen ikke kan sies å 
bli vesentlig tilsidesatt.  
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Hensynet bak bestemmelsen vedrørende byggegrense, er å skape avstand mellom 
bebyggelse og idrettsplassen. Det fremstår som at boligen er planlagt ut ifra eiendommens 
beskaffenhet. Plasseringen ivaretar intensjonen i planen, ved at bygningen er plassert 
trukket så lnagt vekk frå idrettsplassen som muliug. Selv om marginale deler av bygges 
fotavtrykk som overskrider byggegrensen, er det god avstand mellom omsøkt enebolig og 
eiendomsgrensen som grenser mot idrettsplassen i vest. Den delen av fasaden som kommer 
nærmest eiendomsgrensen mot idrettsplassen er over 7 meter fra eiendomsgrensen. 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon er at boligen kan oppføres med flere knekkpunkt 
som vil bidra til gode og lune uteområder i et tettbebygd strøk. Da overtredelse av 
byggegrensen er marginal, er det usikkert om dette kan anses som en ulempe. Hensynet bak 
bestemmelsen kan ikke sies å bli tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene.  
 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
 


