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GBNR 12/107- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN 
FJELLGREND- MOBILMAST OG UTSTYRSSHELTER 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: IEIGB 

3440/12/107/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/3024     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
127/22 Plan- og miljøutvalget 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon og søknad om tiltak 
Vedlegg 2 Kart med plassering av tiltaket 
Vedlegg 3 Tegninger av tiltaket 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Sakens øvrige dokumenter 
 
Sammendrag: 
Technogarden AS søker, på vegne av Telenor Norge AS, om tillatelse til å sette opp 12 meter 
høy mobilmast og utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107. 
 
Samfunnsinteressen ved at basestasjonen blir oppført er stor, og klart større enn ulempene. 
De kumulative vilkårene i § 19-2 anses som oppfylt. Kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Søknad og begrunnelse 
Technogarden AS søker i brev datert 29.09.2022 (mottatt 18.10.2022), på vegne av Telenor 
Norge AS, om tillatelse til å sette opp 12 meter høy mobilmast og utstyrsshelter på gnr/bnr 
12/107. Telenor Infra har inngått grunnrettsavtale med grunneier Kringelåslia AS v/Stein 
Plukkerud. Det står i søknaden at det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, men det er reguleringsplan for Hafjelltoppen Fjellgrend som 
gjelder her.  
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Plasseringen av mobilmasten med utstyrsshelter er helt i grensen mellom område regulert til 
miljøstasjon (M) og område regulert til skiløype/alpintrase (SL), rett sør-øst for liten brun 
bygning til vannforsyning. 
 
I søknaden vises det til at tiltaket har en samfunnsnyttig funksjon som å gi mobildekning til 
området. Det står videre at det generelt er behov for å ha antennehøyde som er over 
omliggende trehøyde. Dette både for å gi ønsket dekning, og for å få samband via radiolinje 
(krav til fri sikt fra matepunkt). Samtidig må antennene ikke være plassert slik at de gir 
dekning utenfor ønsket dekningsområde, da dette vil gi interferens med dekning fra andre 
basestasjoner og dermed dårlig brukeropplevelse. Det vises ellers til vedlagte søknad med 
kart og tegninger av tiltaket. 
 
Plangrunnlag 
Gjeldende reguleringsplan for området er 111 Hafjelltoppen Fjellgrend. Det aktuelle arealet 
ligger i grensen mellom område regulert til miljøstasjon (M) og område regulert til 
skiløype/alpintrase (SL). 
 

  
Område for tiltaket er merket med rødt. 
 
Lovgrunnlag: 
Søknaden utløser krav om dispensasjon etter pbl. kapittel 19 etter grunngitt søknad. Naboer 
og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
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Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Vurdering: 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. 
§ 21-3. Nabovarsel ble sendt ut 22.08.2022, og det er sendt 107 nabovarsler inkludert varsel 
til Hafjelltoppen velforening. Det er stor velvilje til tiltaket og de ser frem til å få dekning. Av 
107 nabovarsler er det mottatt 10 merknader/klager ift tiltaket, og søker har i eget skriv 
kommentert merknadene. Det som går igjen i nabomerknadene er forhold knyttet til utsikt, 
visuell forurensning, eventuell stråling, eventuell redusert verdi av eiendommer og at andre 
plasseringer i området dermed må utredes. Søker skriver at det har vært jobbet i lang tid 
med å løse dekningsproblemene i området. Basestasjonen må plasseres etter radioplan der 
den skal dekke så mye som mulig, men ikke interferere for mye med andre stasjoner. Søker 
skriver videre at det undersøkes alltid om etablert infrastruktur som høye bygninger, 
etablerte master, siloer eller lignende kan benyttes som antennebærer. Siste utvei er 
etablering av nye master. I dette tilfellet har en rekke plasseringer blitt vurdert og forsøkt, 
men omsøkte plassering er vurdert til å være eneste som er realiserbar. 
 
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
Kommunedirektørens vurdering er at det i denne saken ikke er nødvendig med høring hos 
regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke anses berørt. 
 
Analyserapport av området: 
Offentlige beslutninger skal bygge på et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag og det er gjort 
undersøkelser av hvilke funn som er registrert i området, basert på registreringer samlet i 
databasen Innlandsgis.no 
 
Samfunnssikkerhet og energi: 
Tiltaket ligger innenfor aktsomhetsområde for radon og dreneringslinje ved åpne 
stikkrenner. Det er ikke avdekket forhold av betydning for samfunnssikkerhet i området for 
planlagt tiltak.   
 
Behandling etter naturmangfoldloven §§ 8–12, registrerte funn i det avgrensede området: 
 
Miljø/naturmangfold: 

· Arter fra artskart: Ingen. 
· Det er ikke registrert utvalgte naturtyper. 
· Verneområder: Tiltaket ligger ikke innenfor verneområder eller i nærheten av vernede enkeltobjekt. 
· Tiltaket ligger ikke innenfor INON-områder, dvs. inngrepsfrie områder, men ligger innenfor innlandsås- og 

fjellandskap (NiNLandskap). 

Friluftsliv: 
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· Det er registrert merket fotrute i det aktuelle arealet.                                      

Kulturminner: 
· Det er ikke registrert kulturminner på eller i nærhet av tiltaket.  

Landbruk: 
· Det er ikke gjort MIS (miljøregistrering i skog) på eller i nærheten av tiltaket.  
· Tiltaket ligger ikke innenfor verneskoggrense.  
· Registrert innenfor skog, middels bonitet 
· Det er ikke registrert dyrkbar jord på det aktuelle arealet.  

§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig og det hentes inn uttalelser fra 
berørte statlige og regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Det er ikke registrert trua 
art, men tiltaket medfører inngrep i innlandsås- og fjellandskap.  
 
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget 
er tilstrekkelig. 
 
Plan- og bygningsloven §19–2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt. 
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
Omsøkte tiltak søkes oppført på areal regulert til miljøstasjon/alpintrase. Formålet bak disse 
arealformålene og bestemmelsene, er at det for disse arealene er tenkt bygninger og anlegg 
tilpasset disse. Tiltaket er søkt plassert helt i grensen mellom disse arealene og det er god 
plass på arealene til miljøstasjon. Kommunedirektøren kan ikke se at tiltaket vil påvirke 
alpintraseen og arealet til miljøstasjon negativt. Det er vurdert til at oppføring av tiltaket ikke 
vil ha negativ innvirkning på formål bak bestemmelsene og hensyn bak disse. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering 
Fordelene ved å tillate oppføring av basestasjon for telekommunikasjon er store og meget 
tungtveiende. Det vil føre til et mer stabilt kommunikasjonsnettverk i det omkringliggende 
området, og med dette stor samfunnsnytte. God dekning og kapasitet i nettet kan være 
kritisk i eventuelle nødsituasjoner. Tiltaket opptar et lite areal, men vil naturlig nok med sin 
høyde bli synlig i landskapet. Søker skriver: I områder der det ikke er høye bygninger eller 
andre master man kan plassere teleteknisk utstyr, må man bygge nye master for å få 
dekning for mobile telekommunikasjonstjenester. I dette området er det ingen høy 
infrastruktur i form av høye bygninger eller eksisterende master som er egnet for plassering 
av ny basestasjon, og det er dermed ingen andre alternativer enn å bygge ny mast dersom 
man skal oppnå bedre dekning og kapasitet i nettet i behovsområdet her. 
Kommunedirektøren har ikke forutsetning for å vurdere plassering på selvstendig grunnlag, 
og legger til grunn at den mest hensiktsmessige løsningen er valgt.  
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Tiltaket er heller ikke i vesentlig konflikt med hensyn til biologisk mangfold, landbruk, 
kulturlandskap, og vassdrag. Det må påses at det ikke fører til stor inngripen i terrenget. 
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon er store i dette tilfellet, og klart større enn ulempene.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn  
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at 
det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling.  
Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå 
eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er 
nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget 
dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. 
 
Kommunedirektøren sin sluttvurdering: 
Basert på drøftelsen av tiltakets virkninger, fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende 
plan, tilrår kommunedirektøren at søknad om dispensasjon for oppføring av mobilmast og 
utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107, bør innvilges. 
 
Alternative forslag til vedtak: 
For å vise handlingsrommet som plan og miljøutvalget har, har kommunedirektøren satt opp 
to forslag til vedtak. Alternativ 2 må begrunnelse i tillegg, om det fremmes. 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) i Øyer å gi 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend, for oppføring av mobilmast og 
utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107 som omsøkt. 
 
Hensynene bak bestemmelsene og arealformålene (miljøstasjon og alpintrase) som det 
dispenseres fra, blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. 
 
Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget (PMU) i Øyer å gi 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend, for oppføring av mobilmast og 
utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107 som omsøkt. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å avslå dispensasjon ut ifra sitt 
frie forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i andre 
hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) i Øyer å gi 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend, for oppføring av mobilmast og 
utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107 som omsøkt. 
 
Hensynene bak bestemmelsene og arealformålene (miljøstasjon og alpintrase) som det 
dispenseres fra, blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene. 
 
Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
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GBNR 11/99/0/0 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 103A HAFJELL 
PANORAMA - MIDLERTIDIG BOSETTING I FRITIDSBOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: IEIGB 

3440/11/99/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/2926     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
128/22 Plan- og miljøutvalget 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig 
bosetting på fritidseiendommen gnr/bnr 11/99. Kommunedirektøren finner at de kumulative 
vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt og anbefaler at dispensasjonssøknaden 
innvilges. 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  
 
Saksutredning: 
Frederick Schaefer, Oslo, søker om dispensasjon for midlertidig bosetting i sin fritidsbolig på   
på gnr/bnr 11/99. 
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Fritidseiendommen er markert i plankartet. 
 
Begrunnelsen for søknaden er at søker har næringsinteresser i to selskaper som er registrert 
i Øyer kommune, og som krever søkers tilstedeværelse i tiden fremover. Det oppgis også i 
søknaden at fritidsboligen er en høystandardhytte bygget i 1997, og oppgradert, samt 
vesentlig påbygget i 2019 etter TEK17. Det er vinterbrøyta vei til hytta. 
 
Det må også søkes om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d, og denne blir 
behandlet i egen sak etter avgjørelse av dispensasjonssøknaden.   
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det er ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Lovgrunnlaget:  
Etter plan- og bygningsloven er fritidsbolig husvære som kun skal bebos i kortere tidsrom 
eller i enkelte perioder av året. Av den grunn stilles det færre byggtekniske krav til en 
fritidsbolig enn en helårsbolig. Å ta i bruk en fritidsbolig som helårsbolig er derfor en 
søknadspliktig bruksendring (omdisponering) etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d. Dersom 
bygningen er regulert til fritidsformål, vil bruksendringen også utløse behov for dispensasjon 
fra plan. 
 
Søknaden behandles her som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det 
må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Før vedtak treffes, skal naboer 
varsles på den måten som nevnt i § 21-3. 
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Det følger av pbl. § 19-2 første ledd at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon 
fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår 
for dispensasjonen. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 tredje ledd. 
 
Det fremgår videre av loven at kommunen ikke kan dispensere dersom nasjonale eller 
regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2 andre ledd. Kommunedirektøren 
mener at dispensasjonssaken ikke berører statlige eller regionale myndigheters interesser jf. 
plan- og bygningsloven § 19-1, og er derfor heller ikke sendt på høring. 
 
Plangrunnlag og politiske føringer: 
103A Hafjell Panorama er gjeldende reguleringsplan i området: 
Eiendommen gnr/bnr 11/99 er regulert til fritidsbebyggelse, BFR64, og bebygd med 
fritidsbolig. Reguleringsplanen består av et stort antall tomter til fritidsbebyggelse og er mer 
eller mindre helt utbygd. 
 
Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard:  
Øyer kommune åpnet i sak KST 44/07 (30.8.2007) for at det gjennom dispensasjon etter PBL 
§ 19 og omdisponering etter PBL § 20-1 bokstav d, kan gis tillatelse til bosetting i fritidsbolig 
etter søknad. Følgende forutsetninger legges til grunn for behandling av søknad om  
midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard:  
a) Dispensasjon skal kun innvilges for høystandardhytter, dvs. fritidsboliger tilknyttet 
offentlig V/A-nett, strømnett, samt ha fullverdig vinterbrøytet veg.  
Finner bygningsmyndighetene det nødvendig skal det foretas en bygningsteknisk befaring av 
bygget.  
b) Renovasjon skal skje etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser.  
c) Det skal settes vilkår om at søker melder flytting til fritidseiendommen min. 3 mnd. etter 
innvilget dispensasjonssøknad. Dispensasjonstillatelser skal ellers bli trukket tilbake.  
d) Dispensasjoner skal foreløpig begrenses til 10 år fra det  
tidspunkt dispensasjon blir innvilget.  
e) Dispensasjonen opphører ved eierskifte. 
 
 
Vurdering: 
Øyer kommune ser positivt på en viss fast bosetting innen regulerte hyttefelt og åpner for at 
det gjennom dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 og omdisponering etter 
pbl. § 20-1 første ledd bokstav b gis tillatelse til slik bosetting. Det er vedtatt retningslinjer 
for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger i kommuneplan og disse ligger også inne i forslag 
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til ny kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylt, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 
1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 
 
Det er i denne saken søkt om dispensasjon fra arealformålet fritidsbebyggelse, for å kunne 
bruke fritidsboligen til midlertidig bolig. Hensynet bak bestemmelsen vil i dette tilfelle være 
at eiendommen gnr/bnr 11/99 og hele området rundt, er regulert til fritidsbebyggelse og 
skal da kun brukes til dette. Fritidsbebyggelse tilsier mindre bruk gjennom året og mindre 
behov for kommunale tjenester. En dispensasjon fra fritidsbebyggelse-formålet til 
helårsbosetting, vil således kunne sette hensynet bak bestemmelsen til side. I dette tilfellet 
er det søkt om en midlertidig dispensasjon, og et vilkår om dette vil være viktig.  Videre er 
det i eget kommunestyrevedtak fra 2007 en villet politikk at det skal være mulighet for dette 
etter søknad om dispensasjon. Kommunedirektøren finner at hensynet bak bestemmelsen til 
en viss grad blir tilsidesatt, men ikke vesentlig.  
 
Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsen settes noe til side, men ikke vesentlig, da 
dispensasjonen vil være midlertidig og det stilles vilkår om at dispensasjonen begrenses til 
10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir innvilget.  
 
2) Fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon 
 
I dette tilfellet er det søkt om en midlertidig dispensasjon for bosetting i fritidsbolig, og dette 
vil være en god løsning for søker som har næringsinteresser i to selskaper registrert i Øyer 
kommune. Videre er det i eget kommunestyrevedtak fra 2007 en villet politikk at det skal 
være mulighet for dette etter søknad om dispensasjon. Bosetting i fritidsboligen vil også føre 
til økt folketall, økt bruk av hytta og tilbud i kommunen. Kommunedirektøren finner at det er 
flere fordeler ved å gi dispensasjon til midlertidig bosetting.  
 
Ulempen er at fritidseiendommen blir brukt til helårsbolig, som ikke er i tråd med 
arealformålet fritidsbebyggelse. Bruk av fritidsbolig til bolig vil naturlig nok føre til en større 
bruk av boligen, mere tilstedeværelse og potensielt større belastning på kommunale 
tjenester. Til tross for de nevnte ulempene, er dette likevel en villet politikk at det skal være 
mulighet for dette etter søknad om dispensasjon for høgstandard hytter. Det er sendt 
nabovarsel, og det har ikke kommet merknader til dispensasjonssøknaden. 
Kommunedirektøren kan ikke se at det er vesentlige ulemper knyttet til at 
fritidseiendommen 11/99 blir brukt til midlertidig bosetting. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 
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Kommunedirektøren finner at de to kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er 
tilstede. 
 
Vilkår 
 
For å kunne stille vilkår gjelder: 
1) Vilkåret må stå i saklig sammenheng med hjemmelsloven og med det begunstigende 
vedtaket. 
2) Det må ikke være uforholdsmessig tyngende for borgeren. 
 
Kommunedirektøren har foretatt en vurdering av gyldigheten av vilkårene som fremgår av 
vedtak i kommunestyresak, KST 44/07, vedrørende retningslinjer for søknad om 
dispensasjon for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard.  
 
Kommunen har kun lov til å stille vilkår ut fra planmessige hensyn. Vilkår som gjelder at 
dispensasjonen opphører ved eierskifte og at eier skal melde flytting innen 3 måneder, er 
ikke planmessige hensyn, og kommunen har ikke hjemmel til å stille disse vilkårene. Det 
samme vil være tilfelle i forhold til å eventuelt kreve folkeregistrert adresse knyttet til den 
konkrete eiendommen. 
 
Når det gjelder vilkår om at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon 
blir innvilget, så finner kommunedirektøren at dette er et vilkår som kan settes. Dette vil 
også være i tråd med søknaden, der Schaefer søker om midlertidig bosetting. Vilkåret om at 
dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir innvilget, vil ikke være 
uforholdsmessig tyngende.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget 
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. 
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være 
saklig begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens. I 
denne saken er søknaden om dispensasjon i tråd med kommunestyrevedtak, KST 44/07 
(30.8.2007). Dersom det er ønskelig å bort fra dette, må det i så fall fattes et nytt politisk 
vedtak. 
 
Kommunedirektøren sin sluttvurdering: 
Basert på drøftelsen av fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende plan, tilrår 
kommunedirektøren at søknad om dispensasjon for midlertidig bosetting på eiendommen 
gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse, bør innvilges. 
 
Alternative forslag til vedtak: 
For å vise handlingsrommet som plan og miljøutvalget har, har kommunedirektøren satt opp 
to forslag til vedtak. Alternativ 2 ha må begrunnelse i tillegg, om det fremmes. 
 
Alternativ 1: 
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Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig bosetting på 
eiendommen gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse. 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig bosetting på 
eiendommen gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å avslå dispensasjon ut ifra sitt 
frie forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i andre 
hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig bosetting på 
eiendommen gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse. 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
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GBNR 13/27/15/0 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESSPLAN 204.2 SØRLIA 
HAFJELL FOR Å BO I FRITIDSHUS 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: IEIGB 

3440/13/27/15/0  
Arkivsaksnr.: 22/2987     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
129/22 Plan- og miljøutvalget 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakens øvrige dokumenter. 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om dispensasjon fra bebyggelsesplan 204.2 Sørlia Hafjell-del av F1, for å kunne 
bo i fritidshus regulert til turistformål på eiendommen gnr/bnr/fnr 13/27/15. 
Kommunedirektøren finner at de kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt 
og anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges. 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  
 
Saksutredning: 
Casper Vorre med familie, søker om dispensasjon fra bebyggelsesplan 204.2 Sørlia Hafjell-del 
av F1, for å kunne bo i fritidshus regulert til turistformål på eiendommen gnr/bnr/fnr 
13/27/15. Søknaden er fra så langt tilbake som 07.01.2015. Av ukjent årsak ble ikke 
søknaden realitetsbehandlet i 2015, men ble brakt på banen igjen i forbindelse med 
strømstøtte som gis til boliger. 
. 

 
Omsøkt eiendom er markert i plankartet. 
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Begrunnelsen for søknaden er at søker med familie er veldig aktive alpinister og ønsker å bo 
så tett på skianlegget Hafjell som mulig. Barna har gått på skole i Øyer og på NTG 
Lillehammer Alpint. Vorre driver Øyer Hytteservice og ser mange fordeler, både for hytteeier 
og firmaet og kunne bo i hytteområdet Sørlia, da det er kortere vei til jobb samt bedre 
mulighet for å holde oppsyn med hyttene i området. På søknadstidspunktet er Vorre 
vaktmester i Sørlia og har avtaler med hytteforeningen Hafjellgrenda med oppsyn mm. 
Fritidsboligen de bor er tilrettelagt med utleiedel, og denne blir leid ut til turister. 
 
Vorre er informert om at det også må søkes om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd 
bokstav d, og denne blir behandlet i egen sak etter avgjørelse av dispensasjonssøknaden.  
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet 17.10.2022, iht. § 
21-3 i forbindelse med søknad om dispensasjon. Det er ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Lovgrunnlaget:  
Etter plan- og bygningsloven er fritidsbolig husvære som kun skal bebos i kortere tidsrom 
eller i enkelte perioder av året. Av den grunn stilles det færre byggtekniske krav til en 
fritidsbolig enn en helårsbolig. Å ta i bruk en fritidsbolig som helårsbolig er derfor en 
søknadspliktig bruksendring (omdisponering) etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d. Dersom 
bygningen er regulert til fritidsformål, vil bruksendringen også utløse behov for dispensasjon 
fra plan. 
 
Søknaden behandles her som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det 
må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Før vedtak treffes, skal naboer 
varsles på den måten som nevnt i § 21-3. 
 
Det følger av pbl. § 19-2 første ledd at kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon 
fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår 
for dispensasjonen. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 tredje ledd. 
 
Det fremgår videre av loven at kommunen ikke kan dispensere dersom nasjonale eller 
regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2 andre ledd. Kommunedirektøren 
mener at dispensasjonssaken ikke berører statlige eller regionale myndigheters interesser jf. 
plan- og bygningsloven § 19-1, og er derfor heller ikke sendt på høring. 
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Plangrunnlag og politiske føringer: 
204.2 Sørlia Hafjell-del av F1 er gjeldende bebyggelsesplan i området: 
Eiendommen gnr/bnr/fnr 13/27/15 er regulert til turistformål (turistbedrifter m.v), og 
bebygd med fritidsbolig med utleieleilighet. Bebyggelsesplanen ble vedtatt i 2002 og er etter 
gammel plan- og bygningslov. Byggeområdene i bebyggelsesplanen er regulert til det samme 
formålet; turistbedrifter m.v. Området rundt er også regulert til turistformål/utleie/næring.  
 
Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard:  
Øyer kommune åpnet i sak KST 44/07 (30.8.2007) for at det gjennom dispensasjon etter PBL 
§ 19 og omdisponering etter PBL § 20-1 bokstav d, kan gis tillatelse til bosetting i fritidsbolig 
etter søknad. Følgende forutsetninger legges til grunn for behandling av søknad om  
midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard:  
a) Dispensasjon skal kun innvilges for høystandardhytter, dvs. fritidsboliger tilknyttet 
offentlig V/A-nett, strømnett, samt ha fullverdig vinterbrøytet veg.  
Finner bygningsmyndighetene det nødvendig skal det foretas en bygningsteknisk befaring av 
bygget.  
b) Renovasjon skal skje etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser.  
c) Det skal settes vilkår om at søker melder flytting til fritidseiendommen min. 3 mnd. etter 
innvilget dispensasjonssøknad. Dispensasjonstillatelser skal ellers bli trukket tilbake.  
d) Dispensasjoner skal foreløpig begrenses til 10 år fra det  
tidspunkt dispensasjon blir innvilget.  
e) Dispensasjonen opphører ved eierskifte. 
 
Vurdering: 
Øyer kommune ser positivt på en viss fast bosetting innen regulerte hyttefelt og åpner for at 
det gjennom dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 og omdisponering etter 
pbl. § 20-1 første ledd bokstav b gis tillatelse til slik bosetting. Det er vedtatt retningslinjer 
for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger i kommuneplan og disse ligger også inne i forslag 
til ny kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylt, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 
1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 
 
Det er i denne saken søkt om dispensasjon fra arealformålet turistformål (turistbedrifter 
m.v), for å kunne bruke fritidsboligen til bolig for en periode. Hensynet bak bestemmelsen vil 
i dette tilfelle være at eiendommen gnr/bnr/fnr 13/27/15 og hele området rundt, er regulert 
til turistformål/utleie/næring og skal da kun brukes til dette. Turistformål (turistbedrifter 
m.v) tilsier mindre bruk deler av året og mindre behov for kommunale tjenester. En 
dispensasjon fra turistformålet til helårsbosetting, vil således kunne sette hensynet bak 
bestemmelsen til side. I dette tilfellet er det i søknaden ikke oppgitt om søknaden kun skal 
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gjelde for en tidsbegrenset periode eller ikke. En tidsbegrenset periode i forhold til eventuelt 
positivt vedtak, vil imidlertid være viktig. Videre er det i eget kommunestyrevedtak fra 2007 
en villet politikk at det skal være mulighet for bosetting i fritidsbolig etter søknad om 
dispensasjon. Kommunedirektøren finner at hensynet bak bestemmelsen til en viss grad blir 
tilsidesatt, men ikke vesentlig.  
 
Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsen settes noe til side, men ikke vesentlig, da 
dispensasjonen vil være midlertidig og det stilles vilkår om at dispensasjonen begrenses til 
10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir innvilget.  
 
2) Fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon 
 
I dette tilfellet er det søkt om dispensasjon for bosetting i fritidsbolig, og dette vil være en 
god løsning for søker som allerede bor og jobber Øyer kommune. Videre er det i eget 
kommunestyrevedtak fra 2007 en villet politikk at det skal være mulighet for dette etter 
søknad om dispensasjon. En formell avklaring av bosetting i fritidsboligen til bolig vil i dette 
tilfelle være positivt både for søker og kommunen. Fritidsboligen har også en utleiedel som 
blir leid ut til turister, og dette er i tråd med arealformålet i bebyggelsesplanen. 
Kommunedirektøren finner at det er flere fordeler ved å gi dispensasjon til midlertidig 
bosetting.  
 
Ulempen er at fritidseiendommen (turistformål) blir brukt til helårsbolig, som ikke er i tråd 
med regulert arealformål. Bruk av fritidsbolig til bolig vil naturlig nok føre til en større bruk 
av boligen, mere tilstedeværelse og potensielt større belastning på kommunale tjenester. Til 
tross for de nevnte ulempene, er dette likevel en villet politikk at det skal være mulighet for 
dette etter søknad om dispensasjon for høgstandard hytter og med vinterbrøytet vei. Det er 
sendt nabovarsel, og det har ikke kommet merknader til dispensasjonssøknaden. 
Kommunedirektøren kan ikke se at det er vesentlige ulemper knyttet til at fritidsboligen 
gnr/bnr/fnr 13/27/15 blir brukt til bolig, men ser det som vesentlig at det er viktig å sette 
vilkår i tråd med kommunestyrevedtaket fra 2007 vedrørende tidsbegrensning på 10 år.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Kommunedirektøren finner at de to kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er 
tilstede. 
 
Vilkår 
 
For å kunne stille vilkår gjelder: 
1) Vilkåret må stå i saklig sammenheng med hjemmelsloven og med det begunstigende 
vedtaket. 
2) Det må ikke være uforholdsmessig tyngende for borgeren. 
 
Kommunedirektøren har foretatt en vurdering av gyldigheten av vilkårene som fremgår av 
vedtak i kommunestyresak, KST 44/07, vedrørende retningslinjer for søknad om 
dispensasjon for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard.  
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Kommunen har kun lov til å stille vilkår ut fra planmessige hensyn. Vilkår som gjelder at 
dispensasjonen opphører ved eierskifte og at eier skal melde flytting innen 3 måneder, er 
ikke planmessige hensyn, og kommunen har ikke hjemmel til å stille disse vilkårene. Det 
samme vil være tilfelle i forhold til å eventuelt kreve folkeregistrert adresse knyttet til den 
konkrete eiendommen. 
 
Når det gjelder vilkår om at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon 
blir innvilget, så finner kommunedirektøren at dette er et vilkår som kan settes, og vil også 
være viktig mht til at dette er en dispensasjon og ikke en endring av 
reguleringsplan/bebyggelsesplan. Vorre har allerede bodd på eiendommen i 7 år, og vilkåret 
om at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir innvilget, vil 
etter kommunedirektørens syn ikke være uforholdsmessig tyngende.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget 
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. 
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være 
saklig begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens. I 
denne saken er søknaden om dispensasjon i tråd med kommunestyrevedtak, KST 44/07 
(30.8.2007). Dersom det er ønskelig å bort fra dette, må det i så fall fattes et nytt politisk 
vedtak. 
 
Kommunedirektøren sin sluttvurdering: 
Basert på drøftelsen av fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende plan, tilrår 
kommunedirektøren at søknad om dispensasjon for bosetting på eiendommen gnr/bnr/fnr 
13/27/15 som er regulert til turistformål (turistbedrifter m.v), bør innvilges med vilkår. 
 
Alternative forslag til vedtak: 
For å vise handlingsrommet som plan og miljøutvalget har, har kommunedirektøren satt opp 
to forslag til vedtak. Alternativ 2 ha må begrunnelse i tillegg, om det fremmes. 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra bebyggelsesplan 204.2 Sørlia Hafjell-del av F1, for bosetting på 
eiendommen gnr/bnr/fnr 13/27/15 som er regulert turistformål (turistbedrifter m.v). 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Alternativ 2: 
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Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) omsøkt 
dispensasjon fra bebyggelsesplan 204.2 Sørlia Hafjell-del av F1, for bosetting på 
eiendommen gnr/bnr/fnr 13/27/15 som er regulert turistformål (turistbedrifter m.v). 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å avslå dispensasjon ut ifra sitt 
frie forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i andre 
hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra bebyggelsesplan 204.2 Sørlia Hafjell-del av F1, for bosetting på 
eiendommen gnr/bnr/fnr 13/27/15 som er regulert turistformål (turistbedrifter m.v). 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATT UTVIDELSE AV FRITIDSBOLIG - GBNR 9/18/1/0 - 
SØRLIA 6E - TILBYGG - FRITIDSEIENDOM 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: IEIGB 3440/9/18/1/0  
Arkivsaksnr.: 22/1919     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
130/22 Plan- og miljøutvalget 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Reguleringsbestemmelser 
- Utbyggingsplan og skisser 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Planbeskrivelse 
- Særutskrift 11/11 og 23/11   
- Søknad om tillatelse til tiltak 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en søknad om dispensasjon den 03.10.22. Det søkes om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.9, utbyggingsplan og skisser.  
 
Kommunedirektøren har gjort rettslige vurderinger av vilkårene i plan- og bygningsloven § 
19-2 andre ledd, og har kommet frem til vilkårene ikke er oppfylt. Øyer kommune har ikke 
hjemmel til å innvilge dispensasjon. Kommunedirektøren har derfor ikke utøvd det frie 
forvaltningsskjønnet jf. «kan» i bestemmelsen.   
 
Saksutredning: 
Vegard Brusveen søker om å føre opp et tilbygg på sin fritidsbolig. Eiendommen ble først 
regulert i 1985 og søkers hytte ble oppført i 1993. I 2011 ble det foretatt en 
reguleringsendring, og reguleringsplanen Sørlia hyttegrend ble vedtatt 26.05.11. Bakgrunnen 
for revisjonen var å regulere utvidelse av eksisterende bebyggelse. Flere av hyttene i planen 
var moden for oppgradering og flere ønsket å bygge ut. Det ble derfor foretatt en grundig 
gjennomgang av samtlige 91 hytter for å vurdere hvor eventuelle utvidelser kunne skje og 
hvor store tilbyggene kan være.  
 
Reguleringsplanen åpner for fremtidig utvidelse av fritidsboligen i pkt. 1.9: 

«For å oppnå en arealmessig best mulig fordeling er det utarbeidet en egen  
utbyggingsplan. Videre er det, ut fra estetiske hensyn hvor hovedmålet har vært å oppnå  
en enhetlig utbygging tilpasset den eksisterende bebyggelse og hustype, utarbeidet  
alternative eksempler for tilbygg. (se eget vedlegg til planen) 
 
All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar med  
ovennevnte utbyggingsplan, sist revidert september 2010 og i samsvar med alternative  
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eksempler på tilbygg datert januar 2010.» 
 

 
Det fremgår av reguleringsbestemmelsen at alle utvidelser av eksisterende bebyggelse skal 
skje iht. vedtatt utbyggingsplan og skisser. Utbyggingsplanen viser 91 hytter og det er 
benyttet blå og oransje markeringer der planen tillater utbygging. Noen hytter kan utvide to 
steder (stue og bod), mens andre hytter tillater kun utvidelse på et sted. For søkers hytte er 
det kun tillatt med en utvidelse, se utklipp fra utbyggingsplanen: 

 
Søkers hytte ligger på «tun 6» og er markert med tallet «4». Det er kun et organje felt i 
enden av hytta mot vegen, hvilket betyr at det det kun er tillatt å utvide på denne siden.  
   
Det er vedtatt skisser som i detalj viser hvor det kan tillatelse tilbygg og tillatt størrelse. For 
fritidsboligen til søker er det følgende skisse som er gjeldende:   
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Utbyggingsplanen tillater kun utvidelse av stue for søkers fritidsbolig, og skissen som viser 
utvidelse av bod er ikke tillatt for søker. Som skissen viser skal et tilbygg for utvidelse av stue 
være smalere enn eksisterende hytte med en bredde på 4,8 meter og en lengde på 3 meter.  
 
Det er søkt om å føre opp et tilbygg som er 6,3 meter bredt og 4 meter langt. Tilbygget 
utgjør 25,2 m2 i BYA. Iht. reguleringsplanen skal et evt. tilbygg være 14,4 m2. Omsøkt tiltak er 
10,8 m2 større en det reguleringsplanen tillater. Det utgjør økning på 57 % i forhold til det 
som er tillatt. Omsøkt tilbygg vises på venstre side på plantegningen: 
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I dispensasjonssøknaden skriver søker at de har behov for større plass. De vil heller bygge ut 
fremfor å kjøpe noe større. De skriver at hytta er fra 1994 og har behov for en oppgradering. 
Ved å bygge ut vil hytta bli mer praktisk og brukervennlig. Videre skriver søker at en 
utbygging vil utelukkende være positivt for området og utnyttelse av plass og egen tomt. En 
utbygging vil ikke berøre naboer og søker vil følge retningslinjer om fasade og fargevalg. 
Søker anfører at tiltaket heller ikke vil komme i konflikt med bilvei.  
 
Omsøkt tiltak krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 1.9. og vedtatt skisse 
«type 4» iht. utbyggingsplanen. 
 
Generelt om dispensasjonsvilkårene  
Begge vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd må være oppfylt for at 
dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene, 
lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. 
Videre må fordelene være klart større enn ulempene.  
 
 
Vurdering: 
 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens 
formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser vesentlig tilsidesatt 
ved å innvilge dispensasjon?  
 

Hensyn som begrunner plangrunnlaget det er søkt dispensasjon fra er sentrale ved 
vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Som nevnt ovenfor ble det foretatt en 
omfattende reguleringsendring der hovedhensikten var å ta stilling til fremtidige utvidelser 
av eksisterende bebyggelse. Reguleringsplanen omfatter 91 fritidsboliger, og 
reguleringsendringen i 2011 vurderte fremtidige utvidelser for samtlige bygg. Det ble i detalj 
regulert hvor tilbyggene skulle være og hvor store de skulle være. Hensyn bak bestemmelsen 
fremgår direkte av reguleringsbestemmelsen; ut fra estiske hensyn er hovedformålet å 
oppnå en enhetlig utbygging tilpasset den eksisterende bebyggelsen og hustype. 
Utbyggingsplanen skal sikre at det oppnås en arealmessig best mulig fordeling av de 91 
fritidsboligene innenfor planområdet. Ved å regulere utvidelser på denne måten vil det 
skape en god harmoni på feltet.              
 
Hensyn bak bestemmelsen er også beskrevet i planbeskrivelsen og i særutskrifter. 
 
I planbeskrivelsen datert 26.01.11 står det følgende: 

«Øyer kommune har i denne sammenhengen stilt seg positive til mindre påbygg, men 
kommunen har stilt krav til at velforeningen fremmer en plan som synliggjør en helhet hva 
gjelder arkitektur og planutformingi[…] 
Reguleringsplanen regulerer område for bebyggelse og anlegg som byggeområde for fritids 
og turistformål. Bebyggelsen er etablert i 15 hyttetun med totalt 91 bygninger. 
Hensikten med planforslaget er ikke å åpne for ny frittliggende bebyggelse til slikt formål,  
men for å tilrettelegge for en helhetlig løsning for tilbygg på deler av den allerede oppførte  

 
i Side 5-6. 
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bygningsmasse. All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar 
med illustrasjons- og utbyggingsplan sist revidert september 2010 og i samsvar med 
alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.»ii 

 
I særutskrift 11/11 står det:  

«Som nevnt foran finner Øyer kommune å kunne åpne for en viss utvidelse av 
bygningsmassen, men under forutsetning av at dette blir gjennomført på en enhetlig og 
arkitektonisk god måte.»  

 
Følgende fremgår av særutskrift 23/11: 

«I forbindelse med reguleringsforslaget er det utarbeidet en egen utbyggingsplan som 
viser hvilke hytter som kan bebygges og alternative typeeksempler på tilbygg som er 
lagt ved plandokumentet. I hht planbestemmelsenes pkt 1.9 er det en forutsetning for 
godkjenning at utvidelsene er i hht disse typetegningene. Det er videre stilt krav til 
utvendig materialbruk som harmonerer med hovedbygget. Etter rådmannens vurdering 
vil dette sikre en god enhetlig utbygging i området.[…] 
For de fleste av hytteeierne åpner planendringen for en viss standardheving av egen hytte. 
Mange har i den forbindelse spesielt vist til behovet for bodrom for lagring og sikring av 
sportsutstyr og utemøbler. 
Rådmannen er kjent med at det i forbindelse med vinterferie og påske kan oppstå 
parkeringsproblemer innen denne del av Sørlia, men kan ikke se at planendringen vil 
forsterke dette problemet da planen verken åpner for en økning av antall enheter innen 
området eller for flere oppholdsrom innen den enkelte hytte. 
Hva selve bebyggelsen angår vil rådmannen - som bemerket under kommentarene til 
merknad nr. 4 - vise til at det gjennom plandokumentets reguleringsbestemmelser samt 
gjennom vedlagte utbyggingsplan og bygningseksempler, er gitt strenge føringer for å oppnå 
både gode arkitektoniske løsninger for det enkelte bygg og en enhetlig utforming innen 
området.» 

 
Det søkes om en utvidelse som er 57 % større enn det reguleringsplanen tillater å utvide. En 
utvidelse av et slikt omfang vil, etter kommunedirektørens syn, sette hensyn til enhetlig og 
estetisk utbygging vesentlig til side. Det legges vekt på den grundige gjennomgangen som 
ble gjort i 2011 for å skape harmoni mellom 91 hytter. Ordlyden i reguleringsbestemmelsen 
er klar på at avvik ikke skal skje: «All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal 
utføres i samsvar med ovennevnte utbyggingsplan.» Omsøkt utvidelse vil være i direkte strid 
med intensjonen om å begrense fremtidige utvidelser og estetisk harmoni innenfor 
planområdet. Større utvidelser for enkelte fritidsboliger vil føre til en dårligere arealmessig 
fordeling av utbyggingen i reguleringsplanen. Dersom kommunen ønsker å tillate tilbygg av 
en slik størrelse som omsøkt, bør det gjøres gjennom en ny planendring slik at man får en 
helhetlig vurdering av de 91 fritidsboligene.  
 
Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at 
endringer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om 
kommuneplanlegging og reguleringsplaner. En dispensasjon vil kunne redusere planens 
funksjon som styringsverktøy og medføre uforutsigbarhet for kommunens innbyggere og 
hytteeierne i fremtidige byggesaker jf. lovens formålsbestemmelse i pbl. § 1-1.  
 

 
ii Side 12. 
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Det fremgår videre av loven at kommunen ikke kan dispensere dersom nasjonale eller 
regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2 første ledd. Kommunedirektøren 
mener at dispensasjonssaken ikke berører statlige elle regionale myndigheter interesser jf. 
plan- og bygningsloven § 19-1. 
 
Konklusjon: Etter en konkret vurdering har kommunedirektøren kommet frem til at omsøkt 
utvidelse vil tilsidesette hensyn bak bestemmelsen og lovens formålsbestemmelse vesentlig. 
Det ene av de to kumulative vilkårene er derfor ikke oppfylt. Siden begge vilkårene må være 
oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges, er det ikke rettslig grunnlag for å gi 
dispensasjon jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. Kommunedirektøren velger likevel 
å vurdere det andre vilkåret. 
 
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 

Fordeler ved å innvilge dispensasjon er knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn. En 
større hytte vil også gi objektive fordeler for eiendommen. Søker har et personlig ønske og 
et behov for en utvidelse av eksisterende stue for å få en mer praktisk og brukervennlig 
fritidsbolig. En utvidelse vil gi en bedre funksjonalitet av bygget, som er en relevant fordel 
som kan tillegges vekt. Eksisterende stue kombinert med kjøkken har et areal på 18,5 m2, og 
søker ønsker å utvide med ytterligere 24,4 m2, totalt areal vil bli 42,9 m2 (BRA). 
Kommunedirektøren har forståelse for at eksisterende fritidsbolig har et lite areal og at det 
er et behov for å utvide for å få en mer praktisk og brukervennlig fritidsbolig. På den annen 
side er det tillatt å utvide eksisterende stue med 14,40 m2 BYA, noe kommunedirektøren 
mener er en tilstrekkelig størrelse for å få en brukbar og funksjonell stue. Reguleringsplanen 
åpner ikke for store fritidsboliger. Reguleringsplanen er av eldre dato og fritidsboligene er 
plassert relativt tett, noe som setter begrensninger for fritidsboligenes størrelse og mulighet 
for utvidelse.  
 
En ulempe er at utbyggingen vil føre til at hensyn bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, 
jf. vurderingen ovenfor. Videre vil en dispensasjon bidrar til å svekke reguleringsplanen som 
det viktigste styringsverktøy kommunen har for arealdisponering. En dispensasjon vil også 
kunne undergrave det informasjonsgrunnlag innbyggerne i kommunen har fått gjennom en 
demokratisk prosess, og som derved vil være i strid med lovens formålsbestemmelse. 
Reguleringsplanen består av totalt 91 hytter der de fleste har samme størrelse. Det er 
relativt små hytter (ca. 60-80 m2), og det er vedtatt å regulere en arealmessig fordeling av 
fremtidig utvidelser for samtlige fritidsboliger i planområdet. I 2011 var det gjennomført en 
omfattende reguleringsprosess for å vurdere nettopp fremtidig utvidelse av samtlige hytter. 
Kommunedirektøren mener at det er svært uheldig å fravike dette arbeidet. Hyttene ligger 
tett i reguleringsplanen, og det vil være uheldig å tillate enkeltvis utvidelse gjennom 
dispensasjoner fremfor en helhet vurdering av om det er mulig med ytterligere utvidelser 
eller ikke. Kommunedirektøren mener at det er flere tungtveiende ulemper. 
 
Etter en helhetsvurdering mener kommunedirektøren at det foreligger flere tungtveiende 
ulemper som tillegges betydelig vekt i forhold til relevante fordeler. Etter 
kommunedirektørens syn er ikke fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene, 
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snarere er det klart større ulemper enn fordeler. Det andre av de to kumulative 
dispensasjonsvilkårene er derfor ikke oppfylt jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. 
 
 
Konklusjon: Ingen av de kumulative vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd er 
oppfylt. Kommunen har derfor ikke hjemmel til å innvilge søknaden om dispensasjon. 
Kommunedirektøren har derfor ikke foretatt en vurdering av det frie forvaltningsskjønnet jf. 
«kan» i plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. Kommunedirektøren ønsker imidlertid å 
nevne at det er en sterk presedensfare ved å innvilge en dispensasjon i en slik sak, dersom 
de rettslige vilkårene hadde vært oppfylt. Øyer kommune er positive til en ny søknad om 
tilbygg iht. vedtatt utbyggingsplan og reguleringsbestemmelser pkt. 1.9.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avslår søknad om dispensasjon. De rettslige vilkårene for å kunne innvilge 
dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd er ikke oppfylt.  
 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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GBNR 16/443/0/0 - DISPENSASJON FRA REGPLAN MOSETERTOPPEN SENTRUM OM 
CARPORTER PÅ 7 TOMTER 
GBNR 16/443, 16/444. 16/445, 16/446,  16/447, 16/448 OG 16/449 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: IEIGB 

3440/16/443/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/2835     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
131/22 Plan- og miljøutvalget 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, datert 22.09.2022 
Nabovarsel 

Merknad fra Arne Rudjord AS – side 9 
Merknad fra Mikal Opheim - side 13 

Landskapsplan 
Tegninger 
Ansvarlig søkers tilsvar på merknader 
Gjeldende planbestemmelser 
 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for å oppføre en annen type bygning (carport) innenfor et 
arealformål som kun åpner for leilighetsbygg.  
 
Kommunedirektøren finner at de kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er til 
stede, og anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges på vilkår. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplanens bestemmelser for tomter med leilighetsbygg åpner ikke for annen 
bebyggelse enn fritidsboliger/leilighetsbygg. Bygg for parkering kan således kun være under 
bakken eller under leilighetsbygget som sokkel. Parkering på terreng er tillatt. 
 
Ansvarlig søker ønsker dispensasjon for å kunne bygge carporter og boder som omsøkt. Slike 
konsepter med leilighetsbygg og tilhørende carporter har de etablert flere steder på 
Mosetertoppen. Det fremføres at dette er en bedre løsning enn å etablere parkering under 
bakkenivå/i sokkel.  
  
Begrunnelsen for søknaden:  
Carporter på terreng vil etter vår mening være et miljømessig mer bærekraftig grep enn å 
grave ut for store parkeringskjellere på tomta. På det viset vil grunnvann, fjell og jordsmonn 
kunne bevares på en langt bedre måte. Vi ser at parkeringskjellere under bakken ville ha 
rasert tomta i langt større grad en parkering på bakken. Vi har derfor valgt å bruke carporter 
tett på alle leilighetsbygg for å minimere stempel av bygg og anlegg. Det er valgt å plassere 
treetasjes leilighetsbygg med inngang på midtplanet direkte fra 
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carporter der et skrånende terreng tillater dette. Dette gjør at en unngår bruk av heis. Uten 
felleskostnader for p-kjellere og heis vil en også kunne nå nye kjøpegrupper på markedet for 
fritidsmarkedet. På de flate partiene nord på tomta er det plassert to toetasjes leilighetsbygg 
for å unngå overdrevne inngrep i terrenget. Ressursbruken med å bygge carporter versus 
parkeringskjeller er også vesentlig mindre. På lang sikt vil dessuten prosjektet med carporter 
være lettere å reversere. Carportene med sportsboder utformes med pulttak med høyeste 
gesims mot leilighetsbygget og laveste bakover mot terrenget. Takene er tenkte tekket med 
torv, og med sin lave framtoning vil det derfor framstå som en del av terrenget og gli godt 
inn i landskapet. Bilene i carportene vil også bli relativt godt 
kamuflert for omverden. 
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har kommet inn to likelydende merknader til 
dette varselet. Kartet under viser hvilke nabo som har inngitt merknad. 

  
 
Nabomerknaden er vedlagt, men kan kort oppsummeres: 

• Dispensasjoner er generelt med å uthule bestemmelser 
• Utbygger burde sikret ønskede løsninger i planprosessen, og ikke i etterkant søke om 

dispensasjon 
• Ved å tillate carporter vil antall bygg øke/dobles 
• Presedensvirkning for fremtidige tiltak innenfor denne planbestemmelsen 
• Bygger over områdets tålegrense 
• Ønsker ikke rimeligere leiligheter 

 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge 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 
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og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår 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 kommunedirektør legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres 
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  
 
Plangrunnlag: 
201504 Mosetertoppen sentrum, sist endret 1.3.2022 er gjeldende reguleringsplan i 
området: 

 
 
Vurdering: 
Kommunedirektørens vurdering av nabomerknadene, som er identiske: 

1. Dispensasjoner generelt er med på å uthule bestemmelser og kompromissløsninger 
som vedtas i reguleringsplanprosessen, der medvirkning er viktig. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn at begge kumulative vilkår må være oppfylt for 
at dispensasjon kan vurderes med det frie forvaltningsskjønnet. 

2. Utbygger var aktivt med i planprosessen og har akseptert kravet til parkering under 
bakken. 
 
Kommunedirektøren er ikke kjent med at utbygger, Leve Leiligheter AS, har hatt en 
aktiv rolle i planprosessen. Planen ble sist gang revidert på vegne av Alpinco 
Gondoltoppen og Mosetertoppen Hafjell.  
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3. Dispensasjonsadgangen er snever og det er en rekke forutsetninger som skal 
foreligge for at dispensasjon skal kunne gis. Det at antall bygninger dobles fra 8 til 15 
er uakseptabelt og på alle måter uønsket. 
Kommunedirektøren legger til grunn at BYA ikke overskrides. I området er BYA satt til 
60%, som må sies å være svært høy. Det medfører at både størrelse på bygg og antall 
bygg i teorien vil kunne oppleves som ekstremt sammenlignet med leilighetsområder 
der BYA er holdt på et mer normalt nivå (35%) i nærområdet. At noe av BYA heller 
brukes til carporter ansees som akseptabelt. Carportbyggene er betydelig mindre i 
form og uttrykk enn potensialet for leilighetsbyggene som planbestemmelsene åpner 
for. 
 

4. Fare for presedensvirkning. 
 
Det er gjennom dispensasjonsbehandling gitt tillatelser til å oppføre carporter i 
områder regulert til leilighetsbygg i andre reguleringsplaner på Mosetertoppen. Vilkår 
for dispensasjonene er at det må til en planendring for at ytterligere søknader om 
carporter kan tillates. Kommunedirektøren vil også i dette tilfellet sette slike vilkår. 
 

5. Området er planlagt utbygd opp mot eller kanskje over tålegrensen hva gjelder 
utbygd areal og antall bygninger. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn at BYA er vedtatt, og i dette området satt høyt. 
 

Nabomerknadene tas til orientering. 
 
Kommunedirektøren (KD) finner at dispensasjonssøknaden omhandler ønske om å oppføre 
andre typer bygninger enn hva bestemmelsene åpner for. Det er helt vesentlig å påpeke at 
søknaden ikke omhandler økt utnyttelsesgrad. Det forventes derfor at carporter, boder og 
øvrig parkering på terreng ikke går ut over utnyttelsesgraden satt i bestemmelsene. Det 
forutsettes også at det avsettes tilstrekkelig parkeringsareal, der minstekrav er angitt i 
bestemmelsene. I pkt. 2.1 i bestemmelsene fremgår at BF1-1, 1-2 og 1-3 kan bebygges med 
BYA 60% og maksimalt antall enheter 346. Parkering skal inngå i utnyttelsesgrad med 1 p-
plass pr boenhet, og 20% gjesteparkering, jf. pkt 1.9 i bestemmelsene. 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 
1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 
 
Planen ble første gang vedtatt i mai 2018. Planen er revidert med siste planvedtak 1.3.2022. 
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Reguleringsbestemmelser om bygningstyper skal regulere hvilke typer bygninger som skal 
kunne bygges innenfor planområdet innenfor gitte underinndelinger for fritidsbebyggelse. 
 
 
Det kan virke som om det i planprosessen ikke har vært tydelig nok gjennomtenkt hvilke 
behov fritidsbeboerne i Hafjell kom til å ha, gitt hvilke type bebyggelse som realiseres. I 2015 
var det ca. 50 000 elbiler i Norge.I 2018 var det ca. 200 000 biler, og i 2022 er antallet over 
450 000 biler. Behov for ladning og tilrettelegging for ladning også ved fritidsenheten gjør at 
det er behov for en systematisk oppstilling, spesielt ved leilighetsbygg. Trygg sikring av 
ladeplass er enkelt når det knyttes til en boenhet. 
 
Det å anta at det ved leilighetsbygg ikke vil være ønske/behov for en carport/bod til 
fritidsutstyr kan virke som lite gjennomtenkt med den utviklingen samfunnet har 
gjennomgått mht elbil og utstyrsbehov hva gjelder fritidsbruk. Når slike behov fremføres 
først når leilighetsbyggene skal realiseres, må det vurderes om dette kan aksepteres 
innenfor hva bestemmelsen hadde til hensikt å regulere. At frittstående bygg med 
carporter/boder eller kun boder kan inngå i formålet uten at hensynet settes vesentlig til 
side finner kommunedirektøren å akseptere.  
 
Det er ikke i bestemmelsene et absolutt krav om at parkering skal løses under terreng. 
Kommunedirektøren finner at ordet «tilstrebes» åpner for alternativer.  
  
Kommunedirektøren har behandlet flere dispensasjonssøknader om carporter ved 
leilighetsbygg på Mosetertoppen i senere tid, og denne søknaden faller inn i rekken. Som 
vilkår for øvrige dispensasjonssøknader om carporter, finner kommunedirektøren at det må 
til en planendring dersom flere utbyggingsprosjekter innenfor planavgrensningen til denne 
planen ønsker å føre opp carporter i strid med bestemmelsene.  
 
Kommunedirektøren finner at hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side, da 
sekundærbygg må kunne påregnes, og det i planprosessen ikke virker som at dette har vært 
diskutert tilstrekkelig med utbygger. Trolig er dette uteglemt som et alternativ både fra 
utbygger og kommunens side.  
 
I bestemmelsen om leilighetsbygg står at «det skal tilstrebes at mest mulig av 
parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under bakken».  (adm.uthevet) 
 
I bestemmelsen som omhandler parkering (1.9): «(…) Det skal etableres 1 parkeringsplass pr 
boenhet og i tillegg 20 % gjesteparkering. Parkering kan plasseres på terreng eller i 
parkeringskjellere. Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved 
parkering under bakken. Dette gjelder ikke minst i bratt terreng der terrenginngrep vil bli 
store. Dersom parkering legges på terreng, skal denne ivareta trafikksikkerhetsmessige 
forhold og barn og unges sikkerhet. Parkering med rygging ut i adkomstveg tillates ikke. (…)» 
(adm. uthevet) 
 
Konklusjon: Formål bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det er helt vesentlig for 
kommunedirektørens synspunkt at utnyttelsesgraden ikke overskrides ved tiltak som 
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omsøkt. Videre legges det vekt på at parkering på terreng er tillatt. Det 
trafikksikkerhetsmessige aspektet i bestemmelsen håndheves evt. i byggesaken. 
 
2) Fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon 
 
Kommunedirektøren finner at et stramt system for parkering, der hver leilighet har sin 
tilviste plass, taler til fordel for dispensasjon som omsøkt. Det er også en fordel at det bygges 
felles bygg for boder, enn at seksjonseierne på eget initiativ bygger boder som er under 
søknadspliktig størrelse. Slike oppførte bygg vil være i strid med bestemmelsene selv om de 
ikke er søknadspliktige.  
 
Fordelene ved at utbygger står for utforming av alle bygg, er klart større enn ulempene ved å 
nekte en slik tilrettelegging i en helhetlig prosess der det bygges ut felles. Man sikrer også 
visuell kvalitet ved en slik helhetlig utvikling. 
 
Ulempene er at kjøpere av leiligheter eller hytter rundt har hatt en oppfatning av at det 
innenfor området kun kommer leilighetsbygg. Nye elementer vil da oppfattes som tillegg 
som hindrer utsikt og som er til besvær for snøbrøyting mm. Kommunedirektøren finner at 
dette med praktisk tilrettelegging for snøbrøyting og sikthinder må avklares i byggesaken.  
 
Planbestemmelse 1.3 omhandler terrenginngrep. Ved bygging av parkeringskjeller eller 
parkering under terreng, ville terrenginngrepet bli betydelig større enn ved å anlegge 
carporter på terreng. Ved å tillate carporter og parkering på terreng vil inngrepene bli 
mindre enn ved å bygge parkeringskjellere. 
 
Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon vil være vesentlig større enn 
ulempene ved å nekte. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget 
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. 
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være 
saklig begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens. 
 
Siden dette gjelder en begrenset del av utbyggingen, er det kommunedirektørens vurdering 
at presedensfaren kan håndteres med vilkår. Dersom utvalget for plan -og miljø kommer til 
at det likevel ikke bør gis dispensasjon for bygging av carporter/boder, må dette begrunnes i 
det kommunale selvstyre. Her kommer muligheten for presedens inn, fare for usaklig 
forskjellsbehandling, forutberegnelighet, uthuling av plan og ellers saklige argumenter som 
PMU ønsker å vektlegge. 
 
Rammesøknad viser plassering av parkeringsplasser og bygg for carporter/boder. Det settes 
som vilkår at byggene holder seg innenfor tomter avsatt i vedtatt tomtedelingsplan. Dersom 
byggene ikke kan plasseres innenfor allerede oppmålte grenser vedtatt i tomtedelingsplan, 
må det vedtas en ny tomtedelingsplan med ny oppmåling av tomter.  
 
Alternative forslag til vedtak: 
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For å vise handlingsrommet som Plan- og miljøutvalget har, har KD satt opp to forslag til 
vedtak. Alternativ 2 må begrunnes i tillegg om dette fremmes. 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 2.9.1. om type bygg som tillates 
innenfor utbyggingskategorien «områder for leilighetsbygg». Det åpnes for å tillate 
kombinert bygg med carport/bod.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter innenfor 
samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre reguleringsplaner. 
Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov for fravik fra pkt. 
2.9.1, må det foretas en planendring. 
 
Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, punkt 2.9.1, der det kun 
tillates oppført leilighetsbygg.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å avslå dispensasjon ut ifra sitt 
frie forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i andre 
hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet. Eksempelvis 
kan det argumenteres for at det innenfor Mosetertoppen som helhet er gitt dispensasjoner 
tidligere for samme forhold. I disse sakene er det satt vilkår om at det må foretas 
planendring dersom dispensasjonselementet ønskes repetert. Reguleringsplanen er bygget 
på samme lest, så det bør være kjent for utbyggere i området at carporter ikke er i tråd med 
denne type bestemmelse.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
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omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 2.9.1. om type bygg som tillates 
innenfor utbyggingskategorien «områder for leilighetsbygg». Det åpnes for å tillate 
kombinert bygg med carport/bod.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter innenfor 
samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre reguleringsplaner. 
Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov for fravik fra pkt. 
2.9.1, må det foretas en planendring. 
 
Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE UTBYGGINGAVTALER INNENFOR 
KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/2673     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
132/22 Plan- og miljøutvalget 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler. Disse har 
ligget ute til 30 dagers offentlig ettersyn. Endringen består i å løsrive bidragsplikten fra et 
konkret tiltak nevnt i sentrumsringen, til på et generelt grunnlag bidra til tiltak nevnt i 
sentrumsringen listet opp i utbyggingsprogrammet vedtatt 25.9.2008. 
 
Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kommunen har sett behov for å revidere utbyggingsavtalene som omhandler målrettede 
tiltak som fremkommer i utbyggingsavtalenes punkt om «Utbyggers forholdsmessige 
bidragsplikt utenfor planområdet». 
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Kommunen ser at utbyggingsavtaler, der bidragsplikten utenfor planområdet er knyttet til et 
konkret vegtiltak i henhold til vedtatt utbyggingsprogram, ikke fungerer like effektivt som 
tiltenkt. Vegtiltakene har svært ulik fremdrift og kommunen styrer fullt ut kun tiltak knyttet 
til kommunale vegtiltak. Mange tiltak er knyttet til fylkeskommunale veger. 
 
En får derfor ikke den tiltenkte effekten, da finansiering av enkelttiltak blir avhengig av 
utbygging av enkeltområder og plan for gjennomføring av tiltaket knyttet til sentrumsringen. 
 
Dersom bidraget fristilles til å gjelde tiltakene på et generelt grunnlag, uten knytning til et 
gitt tiltak, står kommunen friere til å innhente delfinanisering på de tiltakene vist i 
utbyggingsprogrammet som gjennomføres. 
 
Av den grunn finner kommunen det hensiktsmessig å reforhandle avtalen. Det er kun til 
hensikt å løsrive avtalen fra det/de konkrete tiltakene avtalen er satt til å imøtekomme i 
utbyggingsprogrammets sentrumsring. Sentrumsringen har listet opp 12 tiltaksområder. 
Kommunen ønsker nå utbyggingsavtaler der det kun gjøres knytninger til sentrumsringen og 
ikke spesifikke tiltak.  
 
Vurdering: 
I tillegg til offentlig ettersyn er alle avtaleparter tilskrevet særskilt. Det er kommet inn to 
merknader innen fristen for uttalelse.  
 
Odd Bræin, på vegne av Slåseterlia AS: 
Styret i Slåseterlia AS godtar endringsforslaget. Selv om det har vært eierskrifte på alle tre 
gårdsbrukene siden avtalen ble opprettet, er aksjene i utbyggingsselskapet, Slåseterlia AS, 
fortsatt eid at tidligere eiere av landbrukseiensommene. Ber om at det før signering rettes i 
avtaleteksten slik at Slåseterlia AS blir avtalepart. 
 
Kommunedirektøren tar merknaden til etterretning og endrer navn på avtalepart. 
 
Torbjørn Jøranli, grunneier innenfor reguleringsplan for Slåseterlia: 
Ønsker bedre informasjon om prosjektet. Ber om et møte. 
 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering og viser til merknad fra Slåseterlia AS, som 
er avtalepart for kommunen i denne saken om utbyggingsavtale. Nye grunneiere innenfor 
planområdet omfattes ikke av utbyggingsavtalen. Kommunedirektøren finner det ikke 
nødvendig å gjennomføre et møte. 
 
Kommunedirektøren har ikke fått henvendelser fra andre avtaleparter om behov for møter, 
og legger til grunn at avtalene kan vedtas og sendes ut til signering dersom kommunestyret 
vedtar avtaleendringen.  
 
Kommunedirektøren ser behov for å lage en prioritert liste for tiltakene som fremgår av 
sentrumsringen og at denne prioriteringen gjøres bindende for fremtidig 
utbyggingsrekkefølge. Det foreslås at det fremmes en separat sak til kommunestyret for 
dette i 2023. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler som 
nevnt under. Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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PLANID 202102 - REGULERINGSPLAN - TINE SA - TRETTEN - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 202102  
Arkivsaksnr.: 21/1869     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
133/22 Plan- og miljøutvalget 13.12.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, 30.9.2022 
2. Reguleringsbestemmelser, 30.9.2022, sist revidert 1.12.2022 
3. Planbeskrivelse, 30.9.2022 
4. ROS-analyse, 29.9.2022 
5. Overvann, 30.9.2022 
6. Flomvurdering, 15.9.2022 
7. Geoteknisk rapport, 31.5.2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Tine SA, Tretten, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 6 uker, med kommunedirektørens forslag til endringer.  
 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller 
Norconsult har på vegne av oppdragsgiver TINE SA utarbeidet forslag til reguleringsplan for 
TINE Meieriet Tretten. 
 
Beliggenhet og atkomst 
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Planområdet omfatter eiendommene gnr. 130 bnr. 13, gnr. 130 bnr. 70, gnr. 130 bnr. 67 og 
gnr. 130 bnr. 89 i Øyer kommune. Deler av eiendom gnr. 165 bnr. 2 (fv. 254) omfattes delvis 
av planområdet. 
 
Området er lokalisert på Tretten vest for Gudbrandsdalslågen og rett vest for Tretten bru.  
Planområdet har en størrelse på ca. 82,4 daa og ligger sør og øst for fv. 254 Musdalsvegen. 
Planområdet grenser mot jernbanen i vest og følger ellers definerte eiendomsgrenser i 
Lågen i øst. I nord følger plangrensen senterlinje veg for fv. 254/Musdalsvegen. Planområdet 
omfatter område for TINE Meieriet Tretten sine produksjonslokaler, samt tilrettelagte 
parkeringsarealer og interne trafikkområder. Nødvendige installasjoner knyttet til driften av 
anlegget (f.eks. vannforsyning og renseanlegg) ligger også innenfor planområdet. Nord i 
planområdet ligger en boligeiendom (gnr. 130, bnr. 89). 
 
Gjeldende planer 
Kommuneplanens arealdel 
Gjeldende arealdel til kommuneplan for Øyer er vedtatt 27.09.18. Planområdet er i 
arealdelen regulert til nåværende og fremtidig næringsvirksomhet (angitt som BN2), samt 
eksisterende bolig. Område mot Lågen er angitt som nåværende grønnstruktur. 
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Nordre del av planområdet ligger innenfor gul støysone H220_1. Planområdet ligger videre 
innenfor sikrings- , støy- 
og faresone med 
angivelse av fareårsak 
eller miljørisiko. Dette 
gjelder sikringssone 
værradar 20km 
(H190_101). Innenfor 
sonen skal det ikke 
tillates oppført 
vindturbiner dersom 
noen del av vindturbinen 
når inn i værradarens 
hovedstråle. 
Deler av området er 
angitt som sone H720_1, 
båndlegging etter lov om 
naturvern - navngitt 
Trettenstryka 
fuglefredningsområde. I 
planbestemmelse pkt 
7.5.1 er det angitt at det 
ikke er tillatt å 
gjennomføre tiltak eller 
aktiviteter som er i strid 
med verneformålet eller 
påvirker verneverdiene 
for disse områdene. 

Planbestemmelse 2.6 angir at det skal utarbeides detaljreguleringsplan for området før 
utbygging starter i N2. 
 
Reguleringsplan 
Deler av planområdet er ikke regulert pr. i dag. Planområdet vil delvis overlappe 
Reguleringsplan for Rv254 Tretten bru og jernbaneundergang, vedtatt 16.06.05. Innenfor 
planområdet angir gjeldende reguleringsplan i hovedsak formålene byggeområde 
industri/offentlig trafikkområde, annet trafikkareal samt kjøreveg og annet trafikkareal. 
Det er også verdt å merke seg at det i eksisterende reguleringsplan for Rv. 254 Tretten bru 
og jernbaneundergang er vist regulert avkjørsel for boligeiendom gnr. 130 bnr. 89 fra 
Musdalsvegen (tidligere Rv. 254, nå Fv. 254). Eiendommen har i dag avkjørsel via TINE SA sin 
eiendom gnr. 130 bnr. 13. 
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Formålet med planarbeidet 
Intensjonen med planforslaget er å regulere området i tråd med overordnet plan og sikre 
fremtidig drift. Planen omfatter i hovedsak TINEs eiendom med eksisterende bygningsmasse 
og parkeringsarealer. 
 
Planprosess 
Oppstartsmøte 
Planinitiativet/planskjema ble oversendt Øyer kommune 22.06.21, som 
grunnlag for et oppstartsmøte. 
Oppstartsmøte ble avholdt med Øyer kommune 05.07.2021. Det er lagt til 
grunn de føringer som fremkom i oppstartsmøtet. Planområdet er endret i 
etterkant av oppstartsmøtet i henhold til tilbakemeldinger i oppstartsmøtet og 
merknader i forbindelse med varsel om oppstart. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid 
Varsel om oppstart ble sendt ut 21.09.2021. Det ble samtidig varslet oppstart 
i avisa GD Gudbrandsdalen Dagningen. Oppstart av planarbeid ble dessuten 
annonsert på nettsidene til Øyer kommune og Norconsult. Frist for innspill 
var satt til 25.10.2021. 
 
Merknader til varsel om oppstart 
I forbindelse med oppstart av detaljregulering TINE på Tretten, er det kommet inn 5 innspill. 
Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de innkomne 
merknadene er innarbeidet i planbeskrivelsen. 
 
PLANFORSLAGET 
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Dagens bruk, naturkvaliteter og biologisk mangfold, skogbruks- og landbruksinteresser, 
landskap og vegetasjon, kulturminner og kulturmiljø, skred og flom, friluftsliv og rekreasjon, 
og infrastruktur er beskrevet og omtalt i planbeskrivelsens pkt. 2.3 – 2.10.  
 
Planforslaget består av plankart i A2-format i målestokk 1:1500, planbeskrivelse, 
planbestemmelser og ROS-analyse. I tillegg følger utredning for flom, overvann og 
geoteknisk vurdering som vedlegg. 
 
Planforslaget innebærer en regulering av industrivirksomhet, som er i tråd med 
kommuneplanens arealdel for Øyer. 
 

Bebyggelse og anlegg  
Innenfor formål avsatt til 
Næringsbebyggelse (NÆ) 
skal det legges til rette for 
nåværende og fremtidig 
virksomhet. Innenfor 
næringsområdet NÆ1 
tillates utnyttet med BYA = 
60% inkludert 
parkeringsareal. For 
næringsområdet NÆ2 
tillates BYA=40%. 
Mønehøyde skal ikke 
overskride 16 meter over 
gjennomsnittlig 
planert terreng for NÆ1 og 
9 meter for NÆ2. Innfor 
NÆ1 er det oppført en 
plasthall som midlertidig 
tiltak. 
Det er ønskelig å søke varig 
plassering av denne, og med 

bakgrunn i dette er hallen angitt som planlagt bebyggelse på plankartet. 
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Hensynssoner for sikring av grunnvannsforsyning, flomfare, friluftsliv, båndlegging etter lov 
om naturvern samt støy og frisikt er innarbeidet i planforslaget. 
 
Det er redegjort for vurderinger etter forskrift om konsekvensutredninger og for planens 
virkninger under pkt. 4 i planbeskrivelsen. Innspill til varsel om oppstart er vedlagt og 
utfyllende kommentarer til disse i planbeskrivelsen. 
 
Vurdering: 
Midlertidig tiltak - plasthall 
I planforslaget inngår plasthall hvor det foreligger en midlertidig tidsbegrenset tillatelse med 
krav til planavklaring og utarbeidelse av reguleringsplan. Det innsendte planforslaget ivaretar 
de krav som er stilt ift. tidsbegrenset tillatelse, sak 22/00619.  
 
Snittegning fra søknad om tillatelse til midlertidig tiltak 2019 viser høyder innenfor tillatte 
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høyder i innsendt planforslag, pkt. 2.2 d.  

 
I industri- og næringsvirksomhet er plasthaller ofte brukt til lagring i kortere eller lengre 
tidsperioder. Dette er del av industriområdenes karakter og følger en kjent bruk og 
industriell estetikk. Plasthaller vil også ha en mer begrenset levetid enn permanente 
bygninger oppført med isolerte vegger og tak med fasader ofte i isolerte sandwich-
elementer. 
 
Innfor NÆ1 er det oppført en plasthall som midlertidig tiltak. 
Det er ønskelig å søke varig plassering av denne, og med bakgrunn i dette er hallen angitt 
som planlagt bebyggelse på plankartet. I bestemmelsenes pkt. 1.2 a er det åpnet for 
oppføring av enklere bygg som plasthall.  
 
Byggehøyder eksisterende bebyggelse kontra nye bygg 
Kommunedirektøren mener det er viktig å ha et fremtidig handlingsrom for produksjon og 
endringer i teknologi og foreslår byggehøyde hevet fra 16 m til 20m for næringsbebyggelse 
NÆ2. Forslagsstiller har bifalt denne endringen.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en innledende fareidentifikasjon. Følgende uønskede hendelser fremsto i 
fareidentifikasjonen som relevante, og det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsvurdering 
av disse: 
• Ustabil grunn 
• Flom i vassdrag 
• Ekstremnedbør 
• Brann/eksplosjon ved industrianlegg 
• Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning 
• Transport av farlig gods 
• Støy 
• Drikkevannkilder 
 
Analysen viste at hendelsene er vurdert til å ha akseptabel risiko. Det er også, gjennom 
fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 
dette planområdet. Tiltakene er sammenfattet i pkt 5.2, og må følges opp i det videre 
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planarbeidet. 
 
Utredningene med tiltak ivaretar de krav som er satt til tiltak og er innarbeidet 
bestemmelser og videre planarbeid.  
 
Flom og overvann 
Flom og overvann er beskrevet i egne separate notat og krav til håndtering og tiltak er 
innarbeidet i reguleringsbestemmelse pkt. 1.9.  
 
Ved beregning av flom er det lagt til grunn 200-års flom. Det er ikke lagt inn klimapåslag 
utfra anbefalinger i klimaprofilen for Oppland (nå Innlandet).  
En mer detaljert flomberegning med tilhørende hydraulisk analyse viser at det nordøstre 
byggeområdet og det nordøstre hjørnet av eksisterende bygg vil være flomutsatt ved 200-
årsflom. Vannstand med usikkerhetspåslag vil stå mellom 0,5 m og 0,8 m over terrenget. 
Resten av tiltaksområdet vil ikke være flomutsatt. 
 
Geotekniske forhold – områdestabilitet 
I henhold til NVE rapport Nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred ligger ikke tiltaksområdet i 
et løsne- eller utløpsområde for områdeskred i marin leire. Områdestabiliteten 
dokumenteres som tilfredsstillende og vurderingen av områdeskredfare avsluttes. 
I utredningen peker Norconsult på at i utbygging må lokale geologiske forhold og 
vurderinger gjøres av prosjekterende for geoteknikk og konstruksjonssikkerhet.  
 
KONKLUSJON 
Planforslaget er godt utredet og dokumentert og kommunedirektøren anbefaler forslaget 
lagt fram for politisk behandling slik forslaget er oversendt fra forslagsstiller med 
kommunens forslag til mindre endringer. Disse endringene er bifalt fra forslagsstiller og 
innarbeidet i planforslaget. Kommunedirektøren anbefaler maks. byggehøyde hevet til 20 m 
for området NÆ1, - bestemmelse pkt. 2.2 d. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Tine SA, Tretten, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med kommunedirektørens forslag til endringer.  
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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