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PLANID 201803 - OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201803  
Arkivsaksnr.: 18/456     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/20 Plan- og miljøutvalget 28.04.2020 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 21.4.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Ilseterura, vedtatt 26.9.2019, KST-sak 96/19. 
 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Ilseterura datert 21.4.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak.  
 
Oppstart av forhandling til utbyggingsavtale ble annonsert 12.6.2019. Det ble satt frist for å 
komme med merknader innen den 3.7.2019. Det kom ikke inn merknader til varselet.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Ilseterura. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. Utbyggingsavtalene skal sikre 
gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for 
gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, 
fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i nødvendig 
utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at 
utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som 
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energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, 
skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike 
bestemmelser kan omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete regler for 
utformingen eller detaljeringen av bestemmelsenes innhold. Det er imidlertid en forutsetning 
at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til detaljplanen er nødvendig for 
utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli gjennomført innen rimelig tid. 
Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger både innenfor og utenfor 
planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor planområdet er det viktig at 
kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at rekkefølgebestemmelsene skaper 
tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av rekkefølgebestemmelsene bør derfor 
gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. Utfordringen er ofte at omfanget av 
utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før detaljplanleggingen igangsettes.  
Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye utbyggingen 
(for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller eventuelt å 
begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for eksempel 
støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene.  
 
Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som legges 
frem til behandling.  
 
Endring i avtaleteksten  
Det er gjort en endring i avtaleteksten sammenlignet med andre utbyggingsavtaler som 
allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det er tatt bort prosentangivelsen 
som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå foreslås følgende forslag 
til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av 
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utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring av 
vegstrekningen.»  
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
 
I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. Dette 
videreføres her.  
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som ikke var avklart i overordnet kommunedelplan, 
men har fått godkjent planoppstart gjennom vedtak av planprogram. Denne 
reguleringsplanen likestilles med andre hytteplaner som reguleres i tråd med overordnet 
kommunedelplan, og det er satt rekkefølgebestemmelser i planen som kan løses via en 
utbyggingsavtale. Det er også gjort slik for andre reguleringsplaner som ikke har vært i tråd 
med kommunedelplanen, eksempelvis reguleringsplan for Sæterberget.   
  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille krav i 
utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring av 
reguleringsplanen. For Ilseterura vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene.  
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. Det 
følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan starte 
før gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra Bjørgekrysset avkjøring til 
Hundersætervegen 123 m fl. er etablert. Videre skal ny kommunal hovedvannledning sør for 
Hafjell være etablert. 
  
Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
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utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og utbyggingen vil ikke 
kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen.  
 
Alternativt kan utbyggingen igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom 
bankgarantier eller andre avtaler som for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-
samarbeidsavtale). Bankgarantier, OPS-avtaler og andre finansieringsløsninger som sikrer 
utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør.  
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først kan justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet. 
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Ilseterura. 
  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Ilseterura, datert 21.4.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA KP / BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG, KRAV TIL REGULERING / GBNR 
130/69 - LAGERHALL - NÆRINGSBYGG, TRETTEN VEST, N1 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 130/069  
Arkivsaksnr.: 19/1862     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
50/20 Plan- og miljøutvalget 28.04.2020 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Bilder fra flom 1995 
- Brev sendt 12.11.2019 ang. fritak fra plankrav 
- Tegninger og situasjonskart av tiltaket 
- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 
- Innlandet fylkeskommune 
- NVE 
- Vedtak fra arbeidstilsynet 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommuneplanens arealdel 
- Søknad om tillatelse til tiltak 

 
Sammendrag: 

Ing. K. Dømbe søker på vegne av Hafjell Maskin AS dispensasjon fra Kommuneplanens 
Arealdel punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs vassdrag og punkt 2.6 som 
omhandler detaljregulering for næringsområde N1. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak er å innvilge dispensasjon på begge punktene med 
gitte vilkår. 

 

Saksutredning: 

Ing. K. Dømbe søker på vegne av Hafjell Maskin AS dispensasjon fra Kommuneplanens 
Arealdel punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs vassdrag og punkt 2.6 som 
omhandler krav om detaljregulering for næringsområde N1. 

Det søkes om å få sette opp en plasthall for lagring av strøsand til vintervedlikehold av 
kommunale veger. Sanden som kommunen selv kjøper inn er 2-6, helt ren og uten finstoff. 
Dette medfører ingen forurensings fare.  

Hallen søkes plassert minimum 60 meter fra Lågen.  

Gjeldende avtale om vintervedlikehold er for 4 år. Dersom det er behov for hallen i en ny 
periode etter det kan det søkes om fornying av tillatelsen. 
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Det er ifølge ansvarlig søker avklart med NVE at dette er et F1 tiltak, når det gjelder 
konsekvens for flom.

 
Figur 1 

 

Hallen kan demonteres på en dag hvis den skulle komme i konflikt med fremtidige planer 
eller andre forhold. 

Lagerhallen vil være på 12 x 12 meter og oppføres med prefabrikkerte bærekonstruksjoner i 
galvanisert stål. Konstruksjonen overdekkes med solid duk i innfarget plastmateriale. Hallen 
har saltak med takvinkel på 14,5 grader, mønehøyde på 6,55 meter og gesimshøyde på 5 
meter. 

Tilsvarende haller er oppført mange steder i landet og er derfor et kjent visuelt innslag, særlig 
på anleggsområder og i nærheten til andre nærings- og industribygg.  

Det er ikke faste arbeidsplasser i hallen, det er søkt arbeidstilsynet om samtykke, vedtaket 
fra arbeidstilsynet ligger vedlagt. 

 

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 ihht. 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. Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring 
i regionale og statlige organer, da deres fagområder ansees berørt.  

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).  
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, 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). 

Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er 
også bestemt i kommuneplanens arealdel at det er 50 meters byggegrense fra innsjøer.  

 

Naboer: 

I følge søknader er berørte naboer varslet, og det har ikke kommet inn merknader på tiltaket.  

Søker må nabovarsel på nytt da de søker om dispensasjon, noe som ikke kommer frem i sist 
nabovarsel 

 

Plangrunnlaget: 

Gjeldende arealformål er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  
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Vurdering: 

For at en dispensasjon kan gis må hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

I bestemmelsens punkt 1.20 B. står det at med mindre området inngår i godkjent 
reguleringsplan med annen byggegrense er tiltak ikke tillat nærmere Lågen enn 100 meter. 
Det tilsier at i dette tilfelle vil avstandskravet vær gjeldende. Videre er det tatt inn noen 
retningslinjer til punkt 1.20, der bokstav c) sier at gjennom dispensasjon kan mindre tiltak i 
områder avsatt til næringsvirksomhet tillates i byggeforbudssonen langs vassdrag. Dersom 
dette ikke er til hinder for den frie ferdsel langs vassdraget eller har andre negative 
konsekvenser.  

Dette tolkes dithen at så lenge tiltaket ikke hindrer fri ferdsel langsvassdraget og har andre 
negative konsekvenser kan dispensasjon fra denne bestemmelsen gis og hensynet bak 
bestemmelsen blir ikke tilsidesatt.  

Slik som tiltaket er prosjektert vil ikke dette skape noen hinder for den frie ferdsel langs 
vassdraget. Når det kommer til andre negative konsekvenser er det en relativt smal sone 
med vegetasjon ut mot Lågen som skjem mot elva og verneområdet i dag. I uttalelsen fra 
Fylkesmannen i Innlandet mener de at denne kantsona burde breddes slik at den 
forstyrrende effekten virksomheten vil tilføyer området blir mindre. 
Videre må vi se hen til vannstand i Lågen og flomfaren. I figur 2 og 3 vises 
aktsomhetsområdet for flom inkludert elve- og bekkebuffer samt flomflaten for 1995. Det 
har kommet frem opplysninger fra tiltakshaver at terrenget har blitt hevet, slik at terrenget 
ligger høyere enn det flomflaten fra 1995 viser. Figur 3 viser vannstanden i Lågen i 1995 på 
sagbruket sør for der plasthallen søkes plassert. Sagbruket ligger på kote 183 og det 
fremkommer av bildet at vannet står noe opp på veggen. Ser vi på figur 2 og 6, som viser 
aktsomhetskartet, viser den at flommen i 1995 gikk helt inn der plasthallen er søkt plassert. 
Koten på området der plasthallen skal stå er 186, det vil si 3 meter høyere enn sagbruket. 
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Dette underbygger informasjonen fra tiltakshaver at området er hevet og flomlaten fra 1995 
i aktsomhetskartet ikke stemmer.  

Det skal ifølge ansvarlig søker ikke være faste arbeidsplasser i hallen og hallen skal være 
mulig å demontere på en dag. Det er heller ikke noen tilsetningsstoffer i strøsanden som skal 
lagres i hallen. Slik at ved en eventuell flom vil det ikke være større fare for liv eller 
forurensing.  

Det vil ved en flom få økonomiske konsekvenser om tiltaket og dens innhold ikke kan fjernes. 

Fordelen med tiltaket et at tiltakshaver får et sted å lagre grus til å utføre sitt arbeid. 

 

 
Figur 2 - aktsomhetsområdet for flom inkludert elve- og bekkebuffer samt flomflaten for 
1995.  

 
Figur 3 – tegnforklaring til fig 2 
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Figur 4 – Bilde fra flommen 1995 

   
Figur 5 – situasjonskart på omsøkt tiltak      Figur 6 – omsøkt tiltak tegna inn i 
aktsomhetskartet 

I bestemmelsens punkt 2.6 er det tatt inn bestemmelse om at før utbygging starter på 
næringsområdet N1 skal det utarbeides en detaljregulering for området. I denne konkrete 
saken er det ikke snakk om en utbygging, det er søkt om å få sette opp en plasthall.  Det er 
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beskrevet i søknaden at det søkes om at den skal få stå i 4 år i første omgang, det vil si i det 
tidsrommet tiltakshaver har avtale med Øyer kommune om vintervedlikehold av veier.  

Fordelene med å dispensasjon fra denne bestemmelsen vil være at tiltakshaver får et sted å 
lagre grusen sin på et avsatt sted til næringsbebyggelse. Hvorvidt dette tiltaket skaper særlig 
næringsaktivitet kan det være litt tvil om, samt det at det opplyses om at dette er et 
midlertidig bygg. Denne tvilen kommer tiltakshaver til gode. Tiltaket alene vil heller ikke være 
til hinder om andre aktører vil være interessert i å detaljregulere området. Dette på grunn av 
dens plassering, funksjon og at den er midlertidig. Dette fremkommer av 
dispensasjonssøknaden.  

En ulempe med at området ikke blir detaljregulert er forholdet til Tretten stryka 
verneområde (figur 6). Ved en fremtidig bruk av området vil hensynet til dette området være 
avgjørende. Dette må komme frem når området reguleres. Dette er et moment som både 
NVE og Fylkesmannen i Innlandet har kommet med i sine høringsuttalelser. 
Kommunedirektøren ser i dette konkrete tilfellet at et midlertidig bygg ikke vil ha like stor 
betydning som en større og permanent utbygging på området.  

 
Figur 6 - Tretten stryka verneområde 

 

Naturmangfoldsloven §§ 8-12: 

Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket i å ha liten innvirkning på Tretten stryka 
verneområde. 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 for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet 
belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av miljøforsvarlige 
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teknikker og driftsmetoder. Området ligger tett inntil Tretten stryka verneområde som er 
karakterisert som svært viktig friluftsområde. Tiltaket er plassert i en avstand på ca. 50 meter 
fra verneområdet der tiltaket vil være et midlertidig bygg.  

 

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet: 

«Fylkesmannen minner om at kommunen må gjøre en vurdering av om lovens vilkår i pbl § 
19-2 er oppfylt;  

- at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og  

- at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering  

Vi minner også om at kommunen i sin behandling av saken skal vurdere tiltaket etter 
naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige beslutningstaking (jf. nml §§ 8-12). De 
vurderingene som kommunen gjør skal framgå av vedtaket.  

Lagerhallen skal plasseres i byggeforbudssonen mot Lågen. Fylkesmannen ser at dette er et 
område som allerede er tatt i bruk og det er gjort inngrep. Vi anbefaler at kommunen legger 
vekt på skjerming av strandsonen langs Lågen, også ved en framtidig regulering av området.  

Arealet ligger inntil Trettenstryka fuglefredningsområde. Lågen har på denne strekningen 
stor betydning for overvintring av en del vassfugl (fossekall, svane mm). Det vil bli noe støy i 
forbindelse med drifta noe som kan virke forstyrrende på overvintrende vannfugl. Det er ei 
smal sone med vegetasjon ut mot Lågen som skjerm mot elva og verneområdet i dag. Denne 
kantsona burde breddes slik at den forstyrrende effekten blir mindre. Vi forutsetter at dette 
vurderes ved en framtidig regulering av området.  

Fylkesmannen anbefaler at kommunen stiller krav om regulering av området dersom det er 
aktuelt å gjennomføre flere tiltak på området, og viser da til virkninger av utvidet aktivitet i 
området for Trettenstryka fuglefredningsområde og vannmiljø generelt.» 

Høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune: 

«Lagerhallen som skal plasseres i byggeforbudssonen mot Lågen er av midlertidig karakter 
og kan demonteres i løpet av en dag. Området den plasseres på er allerede tatt i bruk og det 
er gjort inngrep der.  

Vegetasjonssonen ut mot Lågen som skjermer området mot elva og verneområdet er smalt. 
Fylkeskommunen vurderer vegetasjonssonen ned mot Lågen som svært viktig og anbefaler at 
dette vektlegges nå og ved en framtidig regulering av området.  

Kulturarv har ingen merknader til saken.  

Fylkeskommunens anbefaling  

Fylkeskommunen støtter Øyer kommunes foreløpige vurdering av lovens vilkår og at det kan 
gis dispensasjon til omsøkte tiltak. Fylkeskommunen anbefaler at kommunen stiller krav om 
regulering av området dersom det er aktuelt å gjennomføre flere tiltak på området, og viser 
da særlig til generelle virkninger for vannmiljø.» 

Høringsuttalelse fra NVE: 

«Det er kommunens ansvar å vurdere hvilken sikkerhetsklasse tiltaket skal plasseres i, og det 
er også kommunens ansvar at et tiltak etter pbl § 1-6 har sikker byggegrunn i tråd med 
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sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (jf. pbl § 28-1). NVE er ikke uenig i at dette er et F1 
tiltak. Da skal tiltaket dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot en 20-års flom.  

Vi er imidlertid også opptatt av at slike tiltak så nære Lågen kan gi presedens for utnyttelse 
av strandsona, samt utgjøre en fare i vassdraget hvis hallen tas av en større flom. Arealet 
ligger også inntil Trettenstryka fuglefredningsområde, og dette bidrar også til at mer 
permanente tiltak ut over 4-års perioden bør gjennom en reguleringsplanprosess, etter NVEs 
vurdering.  

NVE anbefaler derfor at man etter endt 4-års periode setter krav om reguleringsplan for å 
kunne videreføre tiltak på næringsarealet.» 

 

Konklusjon: 

Det ville vært en klar fordel at området fikk en detaljregulering, der dette ville gjort området 
mer attraktivt. Det vil bli satt som vilkår i vedtaket at en evt. hvilken som helst videre 
utbygging vil utløse kravet om detaljregulering.  

Disse momentene tatt i betraktning anser ikke kommunedirektøren at hensynene bak 
bestemmelsen som tilsidesatt.  
Kommunedirektøren anser i dette tilfellet at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs vassdrag og 
punkt 2.6 som omhandler detaljregulering av næringsområdet N1. 
Vedtaket begrunnes med at: 
Kommunedirektøren vurderer det dithen at hensynene bak bestemmelsen ikke blir 
tilsidesatt. Kommunedirektøren anser i dette tilfellet at fordelene er klart større enn 
ulempene.  

Vilkår: 
- Det vil bli stilt krav til detaljregulering om næringsarealet skal utnyttes mer enn 

omsøkt.  
- Om omsøkt plasthall skal stå lengere enn 4 år, utløser dette krav om detaljregulering.  

4 år løper fra midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er utstedt.  
 
 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Kommunedirektør Avd.ingeniør 
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GBNR 26/214 - BOLIG - TROVEGEN - DISPENSASJON FOR FLATT TAK 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: GBNR 026/214  
Arkivsaksnr.: 20/719     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/20 Plan- og miljøutvalget 28.04.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon av 15. april 2020 
Oppdatert terrengsnitt, datert 26. mars 2020 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Byggesøknad med vedlegg mottatt 27. februar 2020 
 
 
Sammendrag: 
Jon Odden søker dispensasjon fra bestemmelse 1.1.13 i KDP Øyer sør (2007), for å kunne 
fravike kravet om at tak i hovedregel skal være saltak. Odden ønsker å bygge ut en ny 
boligeiendom med flatt tak. Kommunedirektøren mener hensynet bak bestemmelsen blir 
satt vesentlig til side, da en dispensasjon vil åpne opp for andre takformer i områder som 
reguleres av bestemmelsene i KDP Øyer Sør. Fordelene er heller ikke klart større enn 
ulempene. Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjon avslås. 
 
Saksutredning: 
Odden leverte søknad om tillatelse til tiltak som ble mottatt i Øyer kommune 27. februar 
2020. Etter flere avklaringer om fylling rundt huset i forhold til VA, og også med oppdatering 
av tegninger, nærmet byggesaken seg klar for å utstede tillatelse til bygging. 
 
Helt i sluttfasen av byggesakens behandling ble det klart at bygget ikke var i tråd med 
bestemmelsene i KDP Øyer Sør, hvor det står at bygninger skal som hovedregel bygges med 
saltak. Industribygg er unntatt krav til saltak- Odden har levert en byggesøknad, hvor det 
søkes om oppføring av bolig med flatt tak.  
 
Odden har søkt dispensasjon, i e-post av 15. april 2020, for oppføring av bolig med flatt tak i 
Trovegen i Øyer.  
 
I dispensasjonssøknaden fremfører Odden at han ble feilinformert om muligheten for å 
bygge med flatt tak, da han allerede sommeren 2019 var i kontakt med Øyer kommune 
angående fradelingen av tomten. Det ble også da spurt om flatt tak, og Odden fremfører at 
han fikk muntlig beskjed om at flatt tak ikke var noe problem. Dette var heller ikke et tema 
da tegningene ble vist til byggesak senere.  
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Hovedgrunnen til at det det er valgt flatt tak er at huset skal bygges med Thermowood, der 
innvendig panel må dekkes raskt til. Flatt tak en raskere løsning, samt at det er en billigere 
løsning. Odden skal bygge en et hus med alt på ett plan. Da blir grunnflata stor, og han mener 
et saltak vil bli mer ruvende enn flatt tak. Planen er at taket etter hvert skal dekkes med 
sedum, og det skal brukes ubehandlet malmfuru på veggene, som gjør at huset vil gli inn i 
terrenget. Odden mener huset vil gli godt inn i boligfeltet. Husene er bygget i forskjellige 
tidsaldre og stiler, og det er ikke noen enhetlig byggeskikk i området. 
 

 
Perspektivtegning av huset, slik det er omsøkt 
 
 

 
Perspektivtegning av huset, sett fra gamlevegen. 
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Oversiktsbilde der tomten er markert med rød ring. 

 

Lovgrunnlaget:  

Dispenasjonssøknaden behandles etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende 
inn en grunngitt søknad før en evt. dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. 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. Kommunedirektøren anser det ikke som nødvendig med 
høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke ansees berørt. I dette tilfellet 
gjelder det takutforming. 

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 kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, 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). 

Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er 
også bestemt i kommuneplanens arealdel at det er 50 meters byggegrense fra innsjøer.  
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Naboer: 

I følge byggesøknaden er berørte naboer varslet, og det har ikke kommet inn merknader på 
tiltaket. Siden det ikke var nabovarslet dispensasjon, er naboene varslet på nytt, og alle har 
krysset av for at de ikke har merknader til dispensasjonen. 

 

Plangrunnlaget: 

Tomta som er omsøkt bebygd ligger i KDP Øyer sør, utlagt til fremtidig boligformål. Området 
er ikke videre regulert og det stilles heller ikke krav reguleringsplan, da det ikke er planer om 
flere boliger, og trolig blir det heller ikke blir bygd flere. 
 
Plankrav i KDP Øyer Sør: 

 

 
 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vil beklage at Jon Odden har kommet i en vanskelig situasjon, der det 
må søkes om dispensasjon, delvis på grunn av feil rådgivning fra Øyer kommune. Odden 
skulle fått opplyst langt tidligere at det måtte til dispensasjon for å kunne bygge med flatt 
tak. Da kunne han ha innstilt seg på en dispensasjon mye tidligere. Ev. kunne huset vært 
prosjektert og tegnet på en annen måte. 
 
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. 
 
Det er gitt en bestemmelse om at det i hovedsak skal være saltak. Dette har gitt seg utslag i 
at det ikke blir godkjent annet enn saltak, bortsett fra der dette er omhandlet i 
reguleringsplan, og det er gitt åpning for andre takformer. Både i regulert og uregulert 
område har det forekommet noen få saksbehandlingsfeil der det er godkjent flatt tak i strid 
med bestemmelsene for området Selv om det er gitt tillatelser til flatt tak i form av   
saksbehandlingsfeil, betyr ikke det at det skal åpnes opp flatt tak flere steder fordi 
kommunen trådte feil tidligere. Senest i høst ble det i en byggesak krevd dispensasjon eller 
endret takform. Her ble det tilslutt godkjent noen få kvadratmeter flatt tak over 
inngangsparti, mens resten av hus og garasje ble omprosjektert til bygninger med saltak. Det 
er dette som er det førende.  
 
KDP Øyer sør er en nokså gammel plan, og skal nå opp til revidering. Det betyr at 
bestemmelser kan endres. Trolig vil kommunedirektøren ikke gå inn for å foreslå endringer i 
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bestemmelser om takform i en overordnet plan. Den overordnede planen gjelder for et langt 
større område, og det vil være uheldig om det gis fri takform i hele kommunedelplanområdet 
uten at dette har vært vurdert i en snevrere målestokk. Uansett vil mulige fremtidige 
endringer ikke kunne tillegges vekt i denne saken.. Ved å innvilge en dispensasjon her, vil 
dette skape presedens for andre boliger både i regulert og uregulert område. Så er det slik at 
en gammel plan er det enklere å dispensere fra, enn en ny. Slik sett er presedensfaren noe 
mindre ved å innvilge en dispensasjon. Men kommunedirektøren er skeptisk til å åpne for fri 
takform der det ikke har vært gjennomført en detaljreguleringsplan der dette har vært 
vurdert. Eksempelvis er boligtomtene innenfor reguleringpslanen for idrettsplassen regulert 
med fri takform.  
 
Kommunedirektøren mener hensynene bak bestemmelsen det er søkt dispensasjon fra, blir 
tilsidesatt dersom det blir gitt dispensasjon. Dersom det gis dispensasjon i dette tilfelle, vil 
det også for andre hus som skal bygges etter føringer i KDP Øyer Sør måtte gis dispensasjon 
for flatt tak, om det søkes om det. Dermed må det sies at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Odden skriver i sin søknad om dispensasjon at fordelen med å bygge flatt tak er kortere 
byggetid og at flatt tak er gunstigere økonomisk. Dette er private hensyn, som kun kan 
tilleggs korrigerende vekt.  
 
Odden skriver i tillegg at det er viktig med rask tildekking av bygget, da det skal brukes 
Thermowood og innvendig panel må tildekke raskt. Dette kan være med å telle positivt i en 
dispensasjonssøknad. 
 
Så har Odden skrevet at boligene etter Trovegen er bygget i ulike tidsaldre og med ulik 
utforming. Dette er riktig. Alle har saltak. Men ut over det stemmer det som Odden skriver, 
at husene har noe ulik utforming, og sikkert stammer fra ulike tidsaldre. Dette kommer 
tydelig frem på skråfoto fra 2016:  
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Skråfoto fra 2016. Oddens tomt er markert med rødt. 
 
I bestemmelsene 1.1.12 står det at bygg skal tilpasses omgivelsene karakter og form. Det 
skal legges vekt på arkitektoniske uttrykk mellom nabobygninger. Fellesnevneren for de 
byggene som ligger rundt Oddens tomt, er at de har saltak. 
 
Et annet moment er at Trovegen er starten på utsikten mot Lisgrenda. Og da vil et slikt bygg 
bryte med kulturlandskapet. Dette er en liten ulempe for dispensasjon 
 
Et bygg med flatt tak blir lavere enn et bygg med saltak. Det kan virke som om det planlagte 
bygget vil bli liggende lite ruvende i terrenget. Samtidig kan også bygg med saltak bygges så 
det blir liggende godt i terrenget.  
 
Hensynet til presedens og likebehandling tilsier at det er en ulempe å gi dispensasjon. Det 
har vært lignende saker i det siste, høsten 2019, hvor det ble gitt beskjed om at det måtte 
søkes dispensasjon for flatt tak, og at administrasjonen var negative til slik dispensasjon. 
 
Odden har ikke fått fullgod veiledning, ved at han har fått beskjed om at flatt tak ikke er noe 
problem. Dette er sterkt beklagelig, og skulle ikke skjedd. Kommunen har et 
veiledningsansvar, men det tilligger også søker å finne svar på sine spørsmål. Det foreligger 
ingen skriftlig kommunikasjon som tilsier at dette har vært et tema som er godt vurdert mht 
mulighet for flatt tak. Kommunen må være innstilt på at Odden kan kreve kompensasjon for 
tapt tid og utgifter til prosjektering.  
 
Totalt sett kan ikke kommunedirektøren se at fordelene er klart større enn ulempene. Det er 
noen fordeler, men ikke med særlig tyngde. Det er noen ulemper, og de må sies å ha større 
tyngde enn fordelen. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra pkt 1.1.13 i 
bestemmelsene til KDP Øyer Sør. Det tillates ikke bygninger med flatt tak på gbnr 26/214 i 
Øyer kommune. Hensynet til bestemmelsen blir satt vesentlig til side, da det vil åpne opp for 
flate tak i byggeområder som ikke reguleres av andre planer enn KDP Øyer Sør. Fordelene 
ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 28.04.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/1405     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/20 Plan- og miljøutvalget 28.04.2020 
 
 
Vedlegg: 
Nye Veier AS - OPPFORDRING OM OPPRETTHOLDELSE AV SAKSBEHANDLINGSFREMDRIFT I 
FORBINDELSE MED E6 MOELV-ØYER 
 
KMD - MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN I FORBINDELSE 
MED KORONA-PANDEMIEN 
 
Fylkesmannen i Innlandet - REFERAT - MØTE I LÅGENRÅDET 11.03.20 m/vedlegg 
 
GBNR 16/1  - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - REG.PLAN MOSETERTOPPEN 
m/vedlegg 
 
Fylkesmannen i Innlandet - FRIVILLIG VERN AV SKOG - MELDING OM OPPSTART AV 
VERNEPROSESSER m/vedlegg 
 
Fylkesmannen i Innlandet - INFORMASJON OM NY FORSKRIFT OM UTLEGGING AV ÅTE OG 
FORING AV VILT 
 
Fylkesmannen i Innlandet - KOMMUNENE KAN SØKE OM STØTTE TIL KOMMUNEDELPLAN 
FOR NATURMANGFOLD 
 
Fylkesmannen i Innlandet - VERN AV SKOG – FYLKESMANNEN SIN TILRÅDING OM VERN AV 
SKJØNSBERGAKSLA, BREKKEKAMPEN OG HØGBERGET NATURRESERVAT I ØYER m/vedlegg 
 
Gausdal kommune - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - KOMMUNEDELPLAN FOR 
IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2020 – 2024 m/vedlegg 
 
HØRING FRA KMD - FORSLAG TIL ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN m/vedlegg 
 
NYTT FRA VASSDRAGSFORBUNDET - NIVAS KORTRAPPORT 2019 
 
ERKLÆRING - GBNR 23/40 - NY GRUNNEIENDOM TOMT 18 BF 3-7 IHT TOMTEDELINGSPLAN - 
HAUGAN BF3 OG BF 5 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


