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PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201803  
Arkivsaksnr.: 18/456     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 4.4.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 23.4.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 4.4.2019 
4. ROS-analyse, datert 23.4.2019 
5. Landskapsbilde og terreng, datert 31.2.2019 
6. Hellningskart, datert 27.3.2019 
7. Vedtatt planprogram, datert 23.8.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak av planprogram, KST-sak 91/18, 27.9.2018. 
Merknader til varsel om oppstart 
Kart med eksisterende VA-streng 
Vegprofiler 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 4.4.2019 og reguleringsbestemmelser, sist 
revidert 23.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
Saksutredning: 
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Areal + AS på vegne av Terra 
Eiendomsutvikling AS.  
 
BELIGGENHET 
Utbyggingsområdet ligger nord for 
Slåseterfjellet, sørøst for 
Hundersetervegen, mellom  
Ilsetra og Lunnstaden.  
 
PLANSTATUS 
Reguleringsplan for Ilseterura ble 
vedtatt i 2003. Planen omfatter blant 
annet areal for 
skitrekk, alpinnedfarter, parkering og 
høydebasseng. Foreslått 
utbyggeområder ligger ikke inne i gjeldende kommunedelplan.  

PLANOMRÅDE
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PLANENS FORMÅL 
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse. Foreslåtte 
byggeområder ligger i tilknytting til eksisterende utbyggingsområder. Teknisk infrastruktur - 
veg, vann, avløp og strøm - er etablert gjennom planområdet.  
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Det ble avholdt oppstartsmøte 22.2.2018 og forestående planarbeidet er 
forelagt Regionalt planforum i møte 10/4-2018. Iht. KU-forskriftens § 6, vedlegg 1, pkt. 25 og 
30 faller utvidelse av arealer til fritidsbebyggelse inn under forskriften uavhengig av størrelse. 
I forbindelse med planoppstart 31.5.2018 ble det utarbeidelse et planprogram for å avklare 
rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 
Innspillene til varsel om oppstart ble vurdert og innarbeidet i planprogrammet. Øyer 
kommunestyre fastsatte planprogrammet i møte 27.9.2018, som sak 91/18.  
 
 
PLANFORSLAGET 
  
Planlagt reguleringsendring vil åpne for ny 
fritidsbebyggelse. Foreslåtte 
byggeområder ligger i tilknytting til 
eksisterende utbyggingsområder og vurderes 
som komplementering mellom Lunnstaden og 
Ilsetra. Planlagt utbyggingsområde får 
umiddelbar ski-inn/-ut til alpinanlegg og 
skiløyper. Det skal etableres planfri kryssing av 
skiløypa mellom Lunnstaden og Ilsetra.  Det er 
lagt vekt på at ny bebyggelse skal holdes til den 
lavere delen i lisiden under Slåsæterfjellet. 
Utbyggingen skal utformes slik at det i svært 
liten grad gir fjernvirkning til omgivelsene.  
 
Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen er angitt i 
reguleringsbestemmelsene under pkt. 3.2. 
Området er delt i to; nedre del med en maks 
bygningsmasse på 120 m2 BYA og øvre del med maks bygningsmasse på 180 m2, BYA.  
 
Landskap og tilpassing 
Konsekvensutredningene er tematisk gjennomgått og vurdert under pkt. 7 i 
planbeskrivelsen. Konsekvensutredning for landskapsbilde og terrenginngrep er utarbeidet 
som eget vedlegg og dokument., se også pkt. 7.3.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomfør en egen risiko- og sårbarhetsanalyse dater 23.4.2019 som er vedlagt 
planen. Ut fra analysen er det konkludert med at 11 hendelser har lavt risikonivå der rimelige 

Forslag til plankart
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tiltak gjennomføres, mens det er 4 hendelser med moderat risiko der tiltak skal vurderes i 
forhold til nytte.  
 
På bakgrunn av ROS-analysen er det pekt på avbøtende tiltak som må gjennomføres i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring. Disse tiltakene er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene og er som følgende: 

 Krav til skibru over atkomstvegen V1 for å sikre planfri kryssing av veg/skiløype. 
Brua bør sikres med rekkverk med høyde minimum 1,1 meter over ferdig 
preparert skiløype. 

 Kapasitet for slokkevann og brannvannsuttak prosjekteres og etableres i henhold til krav fra 
Brannvesenet og Øyer kommune. 

 Frisiktlinjer er tegnet inn i plankartet. Vegetasjon eller andre sikthinder holdes nede/fjernes. 
 
 
Vurdering 
Planforslaget er utarbeidet med føringer og krav til utredninger gitt i planprogrammet, 
vedtatt 27.9.2018. I planprogrammets pkt. 5.3 er det angitt følgende tema som skal 
konsekvensutredes: 

- Nærmiljø og friluftsliv 
- Landskapsbilde og terrenginngrep 
- Kulturminner og kulturmiljø 

Landskapsbilde og terrenginngrep er konsekvensutredet i et eget vedlagt dokument. Alle 3 
temaene er beskrevet/utredet under pkt. 7.2 i planbeskrivelsen med tilhørende konklusjon.  
 
Nærmiljø og friluftsliv.  
Situasjonen er utfyllende beskrevet med stier/løyper som har betydning både for utfart 
innover i fjellet og ski-in/ski-out til alpinanlegget. Det legges opp til planfrie kryssinger og 
traseene endres i svært begrenset grad i forhold til dagens situasjon. En gjennomgående 
skiløype bør ha en grad av avstand til hyttene slik at skiløpere ikke får en opplevelse av å gå 
gjennom et hytteområde. Likeledes vil en slik avstand gjøre at hytteboerne ikke føler at 
skiløpere går for å se inn til dem. Rådmannen mener de ulike hensynene er tilfredsstillende 
avveid med en bred sone for skiløypen og grøntområde mellom løype og bebyggelsen på 
begge sider for å skape avstand til bebyggelsen.  

 
Landskapsbilde og terreng  
Beskrivelse av dagens situasjon og vurderinger av konsekvenser er vedlagt som eget 
dokument fra Feste Kapp AS. For rådmannen har det vært viktig at forslagsstillerne har holdt 
utbyggingsområdet nedenfor steinblokkene 
som er et viktig landskapselement for 
Ilseterura.  
 
Blokkmark er en sjelden forekommende 
naturtype i vårt område og gir en 
tidsdimensjon i forhold til geologi/historie.   
 
Hovedtyngden av blokkmark ligger høyere 
oppe i Slåseterlia/Ilseterura enn der planlagt 

17
  18
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bebyggelse slutter. Det er også et lavereliggende område blokkmark inntil skiheisen. Dette 
har mindre betydning for helheten, men bør også bevares der det er mulig. I bestemmelsen 
er det gitt føringer for dette på tomt 17 og 18. 
 
Synligheten sommertid vil påvirkes av hvor tett og sammenhengende bebyggelsen i lia mot 
sørvest blir. Utnyttelsesgraden for tomtene i øvre del er lavere enn nedre del, dette er 
positivt for synligheten til blokkmarka.  
 
Grad av utnytting  
I planforslaget er det lagt opp til små tomter i området mot Hundersætervegen med 
bebyggelse på maksimalt 120 m2, bebyggelse i 1 etasje. Det er ikke angitt grad av utnytting 
for byggeområdet. Med bebyggelse på 120 m2 + parkering på terreng gir dette 160 m2 BYA. 
Med en tomtestørrelse på minimum 640 m2 gir det en % -vis BYA på 25 %, som er vanlig for 
frittliggende hytter i de seneste vedtatte planer. Ingen av de planlagte tomtene er mindre 
enn 640 m2. 
Oppe i lia er tomtene noe større med bebyggelse på maksimalt 180 m2 BYA + 2 
parkeringsplasser, totalt 220 m2 BYA. En tomt på ca. 1 daa i dette området gir en %-vis BYA 
på 21,6 %.  
 
Det er ikke tiltatt med oppstue i planområdet, men det tillates underetasje på 9 av tomtene 
pga. bratt terreng.  Dette gir bebyggelse som lettere kan tilpasses terreng og ikke omvendt. I 
tillegg er det kun tillatt med to bygninger pr. tomt. Disse grepene vil legge hyttene bedre inn i 
terrenget og redusere fjernvirkningen. Rådmannen vil gi honnør til forslagsstiller som toner 
ned bygningen(es) størrelse, begrenser størrelse på terrasse og som ikke åpner for 
bebyggelse med oppstue. Dette gir et mindre fotavtrykk og inngrep pr tomt og et betydelig 
mindre prangende hytteområde.  
 
Skibru 
Det er viktig hvordan denne tilpasses terreng og vegen, samt bruk av vegetasjon og 
revegetering. Det er innarbeidet utfyllende bestemmelser om skibru mht. stigning på løype 
og tilpasning til terreng. Det er laget en visualisering som viser høyder og dimensjoner for 
skibrua i landskapet. Det er laget en egen skisse på hvordan denne vil ligge i terrenget. For 
brannvesenets adkomst må skibrua ha en fri høyde på 4 m.  

 
Verneskog 
Utbygging i områder opp mot tregrensa gir eksponerte bygninger fordi skogen har lav 
bonitet, er sent voksende og trærne er begrenset i antall og tetthet. Med tanke på tetthet og 
utbyggingsbelastning i de trebevokste områdene mot Hundersætervegen vil grad av 
utnytting være avgjørende for muligheter for bevaring av vegetasjonen.  Det er på bakgrunn 
av vegetasjonen avsatt en vegetasjonsskjerm på 10 meter mellom vegen og bebyggelsen. I 
bestemmelsene er det gitt at det ikke skal foretas flatehogst eller annen hogst som kan 
forringe områdets verdi som vegetasjonsskjerm. 

 
Klima og miljøhensyn  
Utredningen om klima og miljøhensyn i planbeskrivelsen omtaler utbyggingsområdet som en 
fortetting. Planbeskrivelsen omtaler gode grønne forbindelser (skiløyper/turstier/ 
alpinanlegg) slik at transportbehovet etter ankomst til området begrenses. Det som her 
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beskrives ivaretas av den eksisterende situasjonen. Effektiv arealbruk omtales som et 
miljøhensyn.  I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser for å finne gode 
klima- og miljøløsninger for det enkelte byggeprosjektet.  
 
I reguleringsbestemmelsen pkt. 1.11 er som følgende: 
 
«Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. 
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til 
TEK 17 sine krav til energi kap. 14. I tillegg skal bestemmelsene i TEK 17 § 14-2 
(energieffektivitet) vurderes løst i ny bebyggelsen. Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse 
etableres som en integrert del av tak eller veggfasader. 
 
Materialbruk: Utbyggingen skal være med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å 
redusere klimagassutslipp. Dette kan være: 
- stort innhold av resirkulerbart råstoff 
- lavt innhold av helse og miljøskadelige stoffer 
- lite emisjon til inneklima 
 
Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer.» 
 
Utbygging skal følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk. Dagens TEK17 stiller 
krav til energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap 14 § 14 1-4. 
 
Fra veiledning til TEK17: 
«Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike varmekilder. 
Krav om energifleksible varmesystemer innebærer ikke at man må ha flere varmekilder 
tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle 
varmebærerne vil være vann og luft. Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmt tappevann». 
 
Dette kan være varmepumper luft-luft/luft -vann e.l, solpaneler/solceller.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Planområdet Ilseterura er ikke definert som et utbyggingsområde i kommunedelplanen for 
Øyer sør, og er derfor heller ikke en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 
Likevel forutsetter rådmannen at et vilkår for utbyggingen av området at det må bidra til ny 
hovedledning VA og tiltak i sentrumsringen, på lik linje med andre nye utbyggingsområdene i 
kommunedelplanen for Øyer sør. Dersom planen hadde avventet revideringen av 
kommunedelplanen Øyer sør, ville dette inngått i utbyggingsprogrammet på lik linje med de 
andre områdene.   
 
Rådmannen foreslår at det legges inne et nytt punkt 5.1. inn i rekkefølgebestemmelsene på 
bakgrunn at dette konkrete tiltaket vil bidra til økt trafikk opp forbi Bjørge-området.  
 
OPPSUMMERING 
Rådmannen foreslår at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med rådmannens 
forsalg til endring/tilføyelse ang. rekkefølgekrav ang. utbyggingsavtale.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 4.4.2019 og reguleringsbestemmelser, sist 
revidert 23.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med rådmannens forslag til endringer: 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Tillegg pkt. 5. – Rekkefølgebestemmelse: 
 
5.1. G/s-veg langs fv. 361 og VA  
 
Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra 
Bjørgekrysset til avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert.  
 
Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert 
fra Bjørgekrysset og opp. 
 
Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 
likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, samt 
gang- og sykkelveg. Før fritidsboligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i 
planområdet være bygget og godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR E6 STORHOVE - ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201809  
Arkivsaksnr.: 18/2465     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 29.4.2019 
Vedlegg 1. Sammendrag av merknadene 
Vedlegg 2 Varselkart, Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader til varsel om oppstart og høring av planprogram 
Særutskrift KST-sak 9/19. 21.2.2019, første gangs behandling av planprogrammet 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært ute på høring, i forbindelse med høringen kom det inn 68 
merknader. Planprogrammet er revidert basert på de mottatte merknader. Videre er 
endringer vedtatt i Øyer kommunestyre 21. februar innarbeidet i planprogrammet. 
På bakgrunn av de endringene, som er innarbeidet eller foreslås innarbeidet, foreslår 
rådmannen at Øyer kommunestyre fastsetter planprogrammet i for E6 Storhove-Øyer, datert 
29.4.2019 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.  
 
Saksutredning: 
Utbyggingen av E6 Innlandet skal gi økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å sikre bedre 
fremkommelighet for personer og gods, reduksjon i ulykker, samt reduksjon i 
klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser. Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt 
på tvers av kommunegrensene, og planprogrammet er felles for Lillehammer og Øyer 
kommuner. 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som regulerer en fire-felt 
sammenhengende motorveg med fartsgrense 110 km/t fra Storhove til Øyer. 
Et planprogram skal avklare planprosessen og sentrale temaer i planarbeidet, jf. pbl § 4-1. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt. Planprogrammet skal også vise hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Det er besluttet å fremme felles planprogram for hele strekningen fra Storhove 
og inn i Øyer kommune, forbi Ensby. Vedtaket, som gjøres av kommunestyret i Øyer, 
omhandler forhold som geografisk berører Øyer kommune. 
 
Krav til Konsekvensutredning/ forholdet til overordnet plan 
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Kapittel 3 i planprogrammet gjengir overordnede rammer og føringer for planarbeidet, både 
statlig, regionalt og kommunalt. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby ligger som 
grunnlag for løsninger, og gir rammer og føringer for reguleringsplanen for den strekningen 
denne gjelder. Deler av tiltaket er tidligere konsekvensutredet på kommunedelplannivå i 
forbindelse med Kommunedelplan E6 Vingrom-Ensby. Planprogrammet legger opp til at hele 
reguleringsplanen på ny skal bli konsekvensutredet, på tiltaksnivå, for at hele tiltaket skal 
være utredet i henhold til §6 b). Det er derfor utarbeidet et planprogram for hele tiltaket og i 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning for 
de tema planprogrammet fastsetter. 
 
Medvirkning/merknader 
I henhold til pbl § 12-8 varslet Øyer og Lillehammer kommune om oppstart av planarbeid og 
la samtidig ut forslag til planprogram for E6 Storhove-Øyer til offentlig ettersyn den 
28.2.2019. Høringsfrist var 12.4.2019.  Det kom inn til sammen 68 merknader. Merknadene 
går på forhold i Lillehammer og Øyer kommuner. Se vedlegg 1 for en oppsummering av alle 
innkomne merknader samt forslagsstillers kommentar til dem. På bakgrunn av merknadene 
er det gjort endringer i planprogrammet. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til 
merknadene som foreligger.  
 
 
Vurdering: 
Planprogrammet er revidert basert på mottatte merknader. Videre er endringer vedtatt i 
Øyer kommunestyre 21. februar innarbeidet i planprogrammet. 
 
Under følger en oppsummering av endringene: 

 Oppdatert tekst om endringer (side 3) 
 Oppdatert framdriftsplan i kapittel 2 – noen flere milepæler og justerte datoer 
 Oppdater kapittel 3 – Overordna rammer og føringer 
 Endret figur 5-2 
 Oppdatert kapittel 5.3 om planalternativ 
 Oppdatert kapittel 6.1 med prissatte konsekvenser og tatt inn nytt kapittel 6.12 

Prissatte konsekvenser. 
 Lagt til informasjon om private brønner og borehull for drikkevann i kapittel 6.4. 

 
Alle endringene som er gjort i planprogrammet etter høring fremgår av rød tekst i 
planprogrammet.  
 
Planlagt fremdrift 
Både regionale myndigheter og Lillehammer og Øyer kommuner har vært bekymret for den 
stramme fremdriftsplanen som det var lagt opp til i planprogrammet som lå ute på høring. 
Nye Veier planlegger nå at forslaget til reguleringsplan skal legges frem for politisk 
behandling høsten 2019 og vedtak vinteren 2020.  Dette er en forskyvning av 
fremdriftsplanen som lå ute til høring der det var lagt opp til vedtak høsten 2019. 
Fremdriftsplanen er i tillegg supplert med åpne informasjonsmøter. 
 
Alternative løsninger på strekningen i Øyer kommune 
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I forbindelse med høring av planprogrammet foreslo Øyer kommune at det i tillegg skal 
utredes et alternativ med nedsatt fartsgrense 90 km/t, ut fra et ønske om å redusere inngrep 
i landskap og dyrka mark. Etter høring er kap. 5.3 Alternativer endret for å innarbeide innspill 
fra Øyer kommune og innkomne merknader om lavere fartsgrense. Ulike kryssplasseringer, 
samt hastighet på 90 km/t medfører at Nye Veier AS foreslår at fire alternativer 
konsekvensutredes som en del av planarbeidet. Disse 4 alternativene er: 
 

 Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg til ca. 1 km sør for 
Granrudmoen.  

o Alternativ A forutsetter at dagens kryssplassering ved Ensby opprettholdes.  
o I Alternativ B legges krysset ved Ensby ned, og det etableres et nytt kryss ca. 1 

km sør for dagens kryss Granrudmoen. 
 Alternativ C0 og C1 omfatter firefelts motorveg med 110 km/t fram til like sør for 

Hunderfossen demning, og deretter dagens veg med 90 km/t.  
o Alternativ C0 har kryss på Ensby som i dag,  
o I alternativ C1 legges Ensbykrysset ned og det opprettes et nytt halvkryss ved 

Midtskog, med ramper kun i sørgående retning. 
 
I tillegg kommer 0-alternativet 

 0-alternativet er et uttrykk for den situasjonen man kan tenkte seg dersom et planlagt 
tiltak ikke blir gjennomført.  I dette planarbeidet vil dette 0-alternativet være dagens 
situasjon. 

 
Rådmannen ønsker at det presiseres at for alt. A og B er det planlagt motorveg med 110 km/t 
på hele strekningen. I tillegg mener rådmannen at det politiske vedtaket i Øyer kommune var 
90 km/t gjennom hele planområdet i Øyer kommune, tillegg pkt. 3 i KST-sak 9/19. Dette bør 
fremgå som et femte alternativ, alternativ D. Bakgrunnen for alternativet er at dette på sikt 
kan opprettholde alle tre kryssene i Øyer sogn (Ensby, Granrudmoen og Tingberg). Dette er 
ikke likestilt med 0-alternativet, fordi det da blir kun et hastighetsskille, samt at det bygges 
veg med fire felt. 
 
I forbindelse med planarbeidet har kommunen bedt om at ulike kryss for Øyer sentrum 
utredes. Innenfor dette prosjektet vil ikke dagens kryss ved Granrudmoen endres, da det 
ligger utenfor den strekningen som nå skal bygges ut. Dagens situasjon med kryss på 
Granrudmoen ligger til grunn i alternativ A, C0 og C1. Nytt kryss sør for Granrudmoen utredes 
i alternativ B (uten at Granrudmoen legges ned). Ved eventuell framtidig utbygging av 110 
km/t videre nordover, kan kryssene i Øyer bli påvirket. Planforslaget vil på et 
overordnet nivå redegjøre for eventuelle framtidige virkninger som følge av de alternativene 
som inngår i dette planarbeidet. 
 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av de endringene som er innarbeidet i planprogrammet etter offentlig ettersyn 
anbefaler rådmannen at planprogrammet fastsettes med rådmannens forslag til å utvide 
konsekvensutredningen med et femte alternativ, alternativ D. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
E6 Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km 
sør for Granrudmoen.  

- Nytt alternativ D: 
Alternativ D omfatter firefelts motorveg med 90 km/t for traseen gjennom Øyer 
kommune.   
 

Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet 
skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201701  
Arkivsaksnr.: 17/93     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Brev fra advokat Anders G Bjørnsen, datert 10.4.2019, inkluder forslag til kjøpekontrakt 

for gbnr 21/50 i Øyer kommune 
2. Avtaletekst utbyggingsavtale for gbnr 21/50 som selges til Ashco AS 
3. Avtaletekst utbyggingsavtale for gbnr 21/3, Johannes Nermo 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Særutskrift, KST-sak 20/19, 21.2.2019 
2. Utbyggingsavtale, vedtatt 21.2.2019 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter. 
Det utarbeides to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplanen for Engemark ble vedtatt 30.8.2018. Med bakgrunn i reguleringsplanens 
vedtak, ble utbyggingsavtalen for Engemark vedtatt 21.2.2019.  
Nå har eier at utbyggingsområdet Engemark, Engemark AS, inngått avtale med Ashco AS om 
kjøp av gbnr 21/50, som utgjør deler av reguleringsplanen, og ber med dette Øyer kommune 
godkjenner overdragelsen av plikter og rettigheter i gjeldene avtale.  
 
Utbyggingsavtalen for Engemark omhandler utbygging av område B8b i kommunedelplanen 
for Øyer sør.  Hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om utbyggingsavtale er i første 
rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for nødvendigheten av tiltakene er videre 
gjort rede for og hjemlet i konsekvensutredningen til Kommunedelplanen Øyer sør, 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 Øyer kommune har den vedtatte utbyggingsavtalen medført slik 
forpliktelse: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av tiltaket i Jevnegruva, og skal bidra 
med en forholdsmessig andel til etablering av vegstrekningen.» 
  
Vurdering: 
I henhold til utbyggingsavtalens pkt.6 skal overdragelse av utbyggers rettigheter og 
forpliktelser etter avtalen godkjennes av Øyer kommune.  
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Utbyggingsavtalen er vedtatt inneværende år, og det er ikke startet utbygging innenfor 
planområdet. Siden Ashco AS ikke kjøper hele utbyggingsområdet, men kun BF1 og BF2 vil 
det bli utarbeidet nye utbyggingsavtaler der ordlyden er lik, men at det innenfor 
planområdet er inndelt i de ulike byggeområdene. 
  
På grunnlag av dette foreslår rådmannen at Øyer kommunestyre godkjenner overdragelsen 
av deler av utbyggingsavtalen og at ny eier av BF1 og BF2 skriver under på en revidert 
utbyggingsavtale som er helt lik vedtatt avtale, men der ny eier kun svarer for krav satt til 
områdene de kjøper. Selger skriver under på revidert utbyggingsavtale som er helt lik vedtatt 
avtale, men kun svarer for de arealer de eier. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter.  
 
Det er utarbeidet to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201506  
Arkivsaksnr.: 15/2013     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 4.4.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Haugan BF3- og 5, vedtatt 30.3.2017, KST-sak 22/17. 
 
 
Sammendrag: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for  
detaljreguleringsplan for Haugan BF3- og BF5, datert 4.4.2019, 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 i Lillehammer byavis 28.6.2018. Det 
ble satt frist for å komme med merknader innen den 2.8.2018. Det kom ikke inn merknader til 
varsel om oppstart.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Haugan BF3 og BF5. 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 
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av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som 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 
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.  
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I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. Dette videreføres 
her.  
 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler områder som ligger innenfor Haugan-planen, og avtalen inneholder 
samme krav og vilkår som tidligere utbyggingsavtaler innenfor Haugan-området. 
  
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 Haugan BF3 og BF5 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 utbygger av området utløser plikt til å delfinansiere utbedring av fv. 
361 fra Nermokrysset til Trodalskrysset med gangvegsløsning (strekning 5) angitt i 
utbyggingsprogrammet. 
  
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 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.  
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Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Rådmannen mener dette først kan justeres ved revidering av utbyggingsprogrammet. 
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Haugan BF3 og BF5. 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for 
reguleringsplan Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE - MOSETERTOPPEN SENTRUM 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201504  
Arkivsaksnr.: 15/1207     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 24.4.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, vedtatt 24.5.2018, KST-sak 37/18. 
Utbyggingsavtale for Mosetertoppen, vedtatt 18.6.2009. 
 
 
Sammendrag: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum, områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2, datert 24.4.2019, 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 i Lillehammer byavis 28.6.2018. Det 
ble satt frist for å komme med merknader innen den 2.8.2018. Det kom ikke inn merknader til 
varselet.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum. 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 
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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 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 
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.  
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I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. Dette videreføres 
her.  
 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler områder som ligger innenfor reguleringsplanen for Mosetertoppen 
sentrum. Avtalen gjelder kun de områdene som ble tatt med i en utvidelse innenfor 
kommunedelplanen for Øyer sør. Resterende areal inngår i utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen (Plan ID118).   
  
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 Mosetertoppen sentrum, områdene BF7 og 8, 
samt FT/BFF1 og 2 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 utbygger av området utløser plikt til å delfinansiere rundkjøring i 
Aaslettenkrysset, videreføring av gang- og sykkelvei på nordsiden av fv. 312 frem til 
eksisterende g/s-vei ved Solvang skole, samt videreføring av eksisterende g/s-vei ved Stenberg 
til Ensby. 
  
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 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.  
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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. 
Rådmannen mener dette først kan justeres ved revidering av utbyggingsprogrammet. 
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Mosetertoppen 
sentrum, områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2. 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum, områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2, datert 24.4.2019, ut til 
offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND GBNR 155/131 - KRINGELÅSVEGEN 4 - 
FRITIDSBOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Løken Moheim Arkiv: GBNR 155/131  
Arkivsaksnr.: 18/2648     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
Vedlegg:  
Søknad om dispensasjon med nabovarsel, 06.12.2018 
Nabomerknader, 12.12.2018 
Oppdaterte tegninger, 05.04.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til tiltak og riving av eksisterende fritidsbolig, 06.12.2018 
Foreløpig svarbrev, 28.01.2019  
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene gjeldende for Hafjelltoppen 
hyttegrend. Dette for å kunne bygge en fritidsbolig, som vil fordele omfanget av synlig 
grunnmur med høyde på 1,50 m på deler av sør fasaden og deler av vest fasaden. Dette 
velges i stedet for å ha en synlig grunnmur på hele frontveggen (fasade vest), som 
reguleringsplanen åpner opp for. 
 
Reguleringsbestemmelsenes pkt 3.5 tilsier at det på skrånede tomter, kan innredes kjeller. 
Denne tillates å ha en grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen, samt at det kan sjaktes ut 
over en bredde på 4 m for montering av rømingsport og garasjeport. Hyttene kan maksimalt 
ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde på 3,50 m over ferdig grunnmur. 
 
Fritidsboligen ligger innenfor tillatt både møne- og gesimshøyde. At det velges å fordele 
omfanget av synlig grunnmur på deler av sør og vest fasaden, vurderes i denne saken å være 
en fordel. Hvis hele frontveggen (fasade vest) hadde fått en synlig grunnmur med høyde 1,50 
m, hadde dette blitt veldig dominerende på en så vidt stor fritidsbolig. Denne blir også 
tilpasset terrenget, og krever ikke store skjæringer/fyllinger. 
Det foreslås at det innvilges dispensasjon for å fordele omfanget av synlig grunnmur med 
høyde på 1,50 m på deler av sør og vest fasaden. 
 
Saksutredning: 
I brev av 06.12.2018 og oppdaterte tegninger fra 05.04.2019 søker Øystein Fredrik von Krogh 
v/ansvarlig søker LOGG Arkitekter AS om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
gjeldende Hafjelltoppen Hyttegrend. Han ønsker å bygge en ny og moderne fritidsbolig med 
garasje på eiendommen, som fordeler synlig grunnmur med høyde på 1,5 m på deler av sør 
og vest fasaden i Kringelåsvegen 4. Det omsøkte gjelder også riving av eksisterende 
fritidsbolig og garasje fra henholdsvis 1993 og 1995. 
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Den omsøkte fritidsboligen er stor, men valgt å spre tillatt bygningsmasse i flere mindre og 
smalere volumer slik at denne skal fremstå som noe mindre massiv. Bebygd areal (BYA) er 
189 m2 for fritidsbolig og garasje, som er maksimalt som kan bebygges i henhold til 
reguleringsplanen (190 m2). 
 
Det er gitt tillatelse fra Hafjelltoppen Velforening til å trekke fritidsboligen noe nærmere 
friområdet enn de fastsatte 4 m, dette for å få en bedre plassering på bygget, samt få noe 
bedre plass til nabo i sør. Dette også da nabo i sør, gbnr 155/208 har sin fritidsbolig noe 
nærmere Krogh (søker) enn 4 meter (byggeår 1993). 
 
Nabomerknader 
Det er kommet merknad fra nabo i sør, gbnr 155/208 Astrid og Morten Christensen, 
Kringelåsvegen 2, datert 02.12.2018.  Merknadene går på størrelse på fritidsboligen, at det 
blir en veldig lang fasade mot sør og eiendommen til Christensen. Det fremholdes at 
størstedelen av bygget ligger i motsatt retning av kotene. Videre bemerkes høyden på 
bygget (møne- og gesimshøyde), som de påberoper å være høyere enn tillatt i 
reguleringsplanen. Det fremgår også at tiltaket ikke er tilpasset omkringliggende 
hyttebebyggelse. 
 
05.12.2018 gis det svar på nabomerknader fra ansvarlig søker, LOGG Arkitekter AS. Den 
lengste delen av bygningsmassen er vendt mot vest, og ikke sør. Størrelsen på fritidsboligen 
sammen med garasje, er i henhold til reguleringsbestemmelsene, BYA 190 m2. Mønehøyde 
er 4,9 m målt fra grunnmur.  Det fremgår at det på grunn av nabo i sør, så er fritidsboligen 
plassert nærmere friområdet til Hafjelltoppen Velforening enn 4 m. Dette for å kunne sikre 
lys og luft mellom omsøkt tiltak og naboeiendom, som igjen i sin tid var bygd noe under 4 m 
fra nabogrensen til omsøkte fritidsbolig. 
 
I forhold til søknad om dispensasjon som fordeler omfang av synlig grunnmur med høyde på 
1,5 m på deler av sør og vest fasaden, gjøres dette for å hensynta terrengmessige 
forutsetninger samt redusere fritidsboligens fjernvirkning. Det fremgår at eiendommen gir 
god luft mellom hytte og garasje slik at byggene skaper et tun og viderefører områdets 
bebyggelsesstruktur. 
 
Det fremgår videre fra ansvarlig søker, at de ikke mener tiltaket vil være til nevneverdig 
sjenanse for naboeiendommen med tanke på innsyn. Det er i løpet av perioden med tilsvar 
på merknader fra nabo, fjernet den åpne pergola mellom hovedbygg og garasje. Dagens 
situasjon viser at det er tett og høy vegetasjon beliggende i grensen mellom eiendommene, 
sammen med høye trær. Nabo, gbnr 155/208, Christensen har feiltolket 
reguleringsbestemmelsene i forhold til tillatt møne- og gesimshøyde. At hyttene kan ha en 
mønehøyde på inntil 6 m og gesimshøyde på 3,5 m over ferdig grunnmur. 
 
Det foreligger igjen et svar fra nabo, gbnr 155/131, datert 12.12.2018, hvor det det påpekes 
at den omsøkte fritidseiendom er veldig dominerende, og spesielt mot sør hvor Christensen 
har sin eiendom. De mener at høyde grunnmur fra 0,75 til 1,5 m mot sør vil berøre deres 
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eiendom. Avslutningsvis mener de at dispensasjonssøknaden vedrørende høyde på 
grunnmur ikke tar hensyn til naboeiendommens interesser. 
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynet til lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en samlet 
vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å nekte. Det 
skal legges vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål tillegges 
særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt til dispensasjonssøknaden. 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
Regionale og statlige myndigheter berøres ikke direkte i denne søknad om dispensasjon. 
 
Vurdering: 
Tomt 155/131 ligger i området som omfattes av reguleringsplanen for Hafjelltoppen 
Hyttegrend. 
 
Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å kunne fordele omfang av 
synlig grunnmur med høyde på 1,50 m på deler av sør og vest fasaden, fremfor å ha 
grunnmur med høyde på 1,50 m på hele frontveggen (vest). 
 
En vurderer saken slik at å kunne fordele omfanget av grunnmur på 1,50 på to sider av 
bygget, vil medføre betydelig mindre terrenginngrep, enn å ha en grunnmur på 1,50 m på 
hele frontveggen. Det vises i sin helhet til vedlagte tegninger, som viser nytt og eksisterende 
terreng. Det fremgår at det også kun er deler av kjeller som kommer over bakkenivå. 
 
Etter nabomerknader er den åpne pergola mellom hovedbygg og garasje fjernet, for å minske 
omfanget på bygget. Fritidsboligen har et BYA på 160 m2, mens garasje har en BYA på 29 m2, 
dette er innenfor mulig BYA på 190 m2. 
 
Når det gjelder møne- og gesimshøyde på fritidsboligen, ligger dette klart innenfor hva som 
er mulig i hht reguleringsplanen. Møne- og gesimshøyde skal i følge reguleringsplanen 
utgjøre maksimalt 6,0 m (møne) og 3,50 m (gesims) over ferdig grunnmur. Den omsøkte 
fritidsbolig utgjør henholdsvis 4,851 m (møne) og 2,892 m (gesims) over grunnmur. 
 
I området Kringelåsvegen er det stor variasjon i type fritidsboliger, dette være seg hytter fra 
tidlig på 1990 tallet, med en forholdsvis beskjeden størrelse, til de helt nye, som utnytter 
maksimalt bebygd areal i hht reguleringsplanen. Det vurderes ikke at det er noe med denne 
fritidseiendommen som skal kunne tilsi å ikke passe inn i hverken terreng eller området. Det 
legges til at fritidsboligens glasspartier i hovedsak er trukket inn i fasaden i forhold til 
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takutstikk. Det er plassert spiler foran vinduer, hvor det også er planlagt å benytte lavt 
reflekterende glass. 
 
Etter en samlet vurdering innstilles på at det gis dispensasjon for å kunne fordele omfang av 
synlig grunnmur med høyde på 1,50 m på deler av sør og vest fasaden. Videre ligger 
fritidsboligen fint plassert i terrenget, men høyde og gesims godt under det som er tillatt i 
Hafjelltoppen hyttegrend.  
 
Det vil bli betydelig mindre terrenginngrep ved å tillate omsøkte dispensasjon, enn at det skal 
tillates en grunnmurshøyde på 1,50 m på hele frontveggen mot vest. Det vurderes at 
fordelene med å gi dispensasjon klart vil være større enn ulempene ved en negativ 
avgjørelse. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse 3.5 i reguleringsplan 
for Hafjelltoppen hyttegrend. Det tillates å fordele omfang av synlig grunnmurshøyde på 1,50 
m i forbindelse med kjeller, fordelt på vestfasade og sørfasade.  
 
 
 
Ådne Bakke Gunn Løken Moheim 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA MOSTERERTOPPEN FB9/GESIMSHØYDE GBNR 17/255 - FRITIDSBOLIG 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 017/255  
Arkivsaksnr.: 18/2762     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/19 Planutvalget 07.05.2019 
 

Vedlegg:  

- Søknad om dispensasjon for gesimshøyde, 22.02.2019 
- Mailkorrespondanse 
- Tegninger av fasade, 19.12.2018 
- Situasjonskart, 19.12.2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om tillatelse i ett trinn, 19.12.2018 
- Reguleringsplanen for 201601 Mosetertoppen FB9 

 
Sammendrag: 
Hille Melbye Arkitekter på vegne av Lars Viksmoen søker om dispensasjonen fra 
reguleringsbestemmelsene punkt 2.4.2 i reguleringsplanen 201601 Mosetertoppen FB9.  

Det søkes om dispensasjon fra gesimshøyde med 1,0 meter på midte tverrskip. 
Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig vurdering. 

Saksutredning: 

Det er den 22.02.2019 mottatt dispensasjonssøknad fra Hille Melbye Arkitekter på vegne av Lars 
Viksmoen. Det søkes om dispensasjon fra punkt 2.4.2 i reguleringsbestemmelsene som omhandler 
gesimshøyde. Omsøkte tegninger legger opp til en gesimshøyde på 4,2 meter, dette er 1 meter 
høyere enn tillatt i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser.  

«Vi mener følgende momenter taler for ar det kan gis dispensasjon. 
Det er bare en liten del av bygningen som er betegnet midtre tverrskip som har en gesimshøyde som 
overskrider 3,20 m. Omfanget utgjør 5 løpemetergesims, i alt 5 m2 gesimsflate. 
(Gesimsfalte=beregnet areal av avvik i gesimshøyde x fasadelengde) I søndre del av bygningen, der 
stuen ligger er gesimshøyden 2,70 m. Gesimslengden her utgjør 14 løpemeter. Dette gir en 
gesimsflate på 7 m2 som er mindre enn maksimalt tillatt. Hvis man gjør en gjennomsnittsbetraktning 
av gesimshøyden, er den i alt lavere enn maksimalt tillatt gesimshøyde.  

Hytten er planlagt med en oppstue som utgjør 50 m2. Dette er ca. 26% mindre areal enn det som 
maksimalt er tillatt. 

…» 

Naboer: 

De berørte naboer er varslet om søknaden ihht. plan- og bygningsloven, heretter forkortet pbl., § 21-
3. Det har ikke kommet merknader til varslingen. 
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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. Rådmannen anser det ikke nødvendig med høring i regionale og statlige organer. 

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 rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). Statlige 
og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør det 
ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

 

Vurdering: 
I bestemmelsens pkt. 2.4.2 er det tatt inn bestemmelser om maksimal gesimshøyde målt fra over 
ferdig grunnmur. Gesimshøyden skal ikke overskride 3,2 meter og mønehøyde skal ikke overskride 
5,65 meter 

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

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, lovens bestemmelser 
om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

I dette konkrete tilfellet er ikke statlige eller regionale rammer og mål vurdert, da det ikke kan sies at 
deres fagområder berøres.  

Bestemmelsene om byggehøyder på omsøkte tomt er gitt i bestemmelsenes pkt. 2.4.2: 

«For enkelttomter: På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og 
uthus/garasje, men kun en boenhet.  

Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,20 m over ferdig grunnmur. 
Der det bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,35 m og gesimshøyde 
5,10 m. Oppstuguas bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1/3 av bygningens samlede 
bebygde areal (BYA).  

På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det kan det i tillegg bygges med 
sokkeletasje. For byggeareal der terreng er brattere enn 1:4, skal det bygges med 
sokkeletasje. Maksimal mønehøyde er da 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m. Ingen del 
av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng, 
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kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke 
være mer enn 30 cm høy. Evt sokkeletasjer skal ha samme materialbruk som hovedfasaden, 
eller forblendes med tørrmur av råkopp e.l. stein. Forblending med stående heller tillates 
ikke. For byggeareal der terreng er brattere enn 1:4, skal det bygges med sokkeletasje.  

Der det bygges med sokkeletasje tillates ikke oppstugu i tillegg.  

BYA skal ikke overstige 20% av tomtens areal, men samlet ikke over 240 m2. Av dette skal 
minimum 36 m2 utgjøre areal for parkering. Videre kan inntil 30 av de 240 m2 BYA utgjøre 
anneks og inntil 40 av de 240 m2 BYA utgjøre uthus/garasje. I tilknytning til den enkelte 
bygning kan det, i tillegg, oppføres terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av bygningens 
BYA.» 

Innsendte tegninger med vedlegg viser at gesimshøyde på den delen av hytta det søker dispensasjon 
fra er på 4,2 meter. Det er kun det som omtales som midtre tverrskip som ikke er innenfor planens 
bestemmelser. Fritidsboligen er ellers prosjektert slik at bestemmelser om mønehøyde ikke 
overskrides. Dispensasjonen omhandler gesimsmål på en liten del av bygningen. Dersom denne 
delen av bygningen skulle utformes slik at målene for gesimshøyde ville blitt overholdt, ville denne 
delen av bygningen måtte blitt trukket ut i bredden. Dette ville føre til en mer dominerende fasade 
enn den prosjekterte. Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon fra gesimshøyde vil være å 
foretrekke fremfor et mer «ruvende» fasade der gesimshøyden holdes innenfor bestemmelsene. En 
dispensasjon fra gesimshøyde vil gi bygningen en bedre estetisk utforming, og vil ikke gi hytta et 
større uttrykk. Samsvaret mellom bygningsvolum og bygningens høyde er vurdert. 

Mønehøyden vil ikke bli berørt og vil være i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelse. Slik at 
byggets totale høyde ikke heves.  

Rådmannen legger til grunn at fordele ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å 
nekte. Slik rådmannen ser det blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og det anbefales at det gis dispensasjon i 
denne konkrete saken. 

Dispensasjonen beror på en konkret vurdering i foreliggende sak, det er ikke vurdert dithen at 
tillatelse i dette tilfellet vil ha uheldig presedensvirkning.  

Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overstemmes med reguleringsplanen og øvrig 
lovverk som vurderes i byggesak.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl.  § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsen punkt 2.4.2 i reguleringsplan 201601 Mosetertoppen FB9, slik at 
omsøkt gesimshøyde på 4,2 meter legges til grunn ved senere behandling av byggesøknaden.  

 Vedtak begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra 
ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Rådmann Avd.ingeniør 
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DISPENASJON FRA SØRLIA HYTTEGREND- GBNR 9/19/2 - SØRLIA 11 B - TILBYGG 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 009/019/002  
Arkivsaksnr.: 18/1812     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad, datert 16.7.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på vilkår. 
 
Saksutredning: 
8.8.2018 mottok Øyer kommune søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for et påbygg 
i Sørlia 11B. Dispsøknad ble mottatt 10.1.2019 
 
Eier ønsker å bygge et tilbygg på hytta. Tilbygget skal romme oppholdsrom, totalt 20 m2 BYA.  
 
Vurdering:  
I § 19-1 søknad om dispensasjon - fremgår at begrunnet søknad må foreligge. Videre skal 
naboer varsles og regionale – og statlige myndigheter høres dersom det berører deres 
saksområde direkte. 
 
Det er ikke foretatt høring til regionale og statlige myndigheter, da deres ansvarsområde ikke 
ansees som berørt. Ingen naboer har avgitt negativ nabomerknad til søknaden. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre må det etter en 
samlet vurdering fremgå at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved å nekte. 
 
Reguleringsplan for Sørlia hyttegrend åpner for en kontrollert utvidelse av hyttene:  
«All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar med 
ovennevnte utbyggingsplan datert 12.06.2009 og i samsvar med alternative eksempler 
på tilbygg datert januar 2010. 
 
Alle tilbygg skal ha kledning og taktekking som harmonerer med hovedbygningen. 
Utvendig skal det benyttes mørke jordfarger. Bygninger innen samme tun skal males i 
samme farge.».  
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Utbyggingsplanen legger føringer for fremtidige utvidelser i de ulike tun. Denne planen åpner 
for utvidelse for omsøkte hytte, type 1, med omkring 20 m2, men da fordelt på stue og bod 
på to sider av hytta, se plantegning under. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tiltakshaver Kristensen søker dispensasjon fra utvidelsesplanen da han har behov for større 
oppholdsrom. Utbyggingsplanen for den type hytte, type 1, åpner for at han totalt kan øke 
hyttas BRA med 20,7 m2, fordelt på to like store tilbygg på to sider av hytta. I Kristensens 
tilfelle er det imidlertid kun en side som kan utvides og det er mot vest. Tiltakshaver ønsker å 
bruke hele utbyggingsarealet på utvidelse av stue. 
 
I oversiktskartet viser utbyggingsplanen for tun 11, at omsøkte hytte (rød selvtegnet ring) 
kan utvides kun i en retning, nemlig mot vest. Tiltakshaver ønsker å bygge ut mot vest. 
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Den planlagte utvidelsen ser ut til å passe godt med preakseptert løsning bortsett fra selve 
størrelsen på tilbygget. Utvidelsen er planlagt utført i stil med hyttas eksisterende stil og 
størrelsen på utvidelsen vil ikke virke skjemmende på hyttas form. Da det ikke er andre 
hytter i umiddelbar nærhet foran hytta vil størrelsen på utvidelsen ikke genere naboer eller 
andre. Det er ingen innsigelser fra naboer. 

 
Rådmannen er av den oppfatning at det kan gis dispensasjon under forutsetning av at det 
ikke tillates ytterligere utvidelse av hytta sett i forhold til gjeldende reguleringsplan. 

 
Rådmannen mener at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene  
ved å nekte dersom det gis tillatelse på vilkår. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik 
at konkret søknad mottatt 10.1.2019 (arkivsak 181812-2), om tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/2, 
kan aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen 
hjemlet i pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
 
 
 
Ådne Bakke        Bjarne Sivertsen 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN GBNR 066/021 – VESTSIDEVEGEN 479 – GARASJE 
 
 
Saksbehandler:  Bjarne Sivertsen Arkiv: GBNR 066/021  
Arkivsaksnr.: 19/463     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad, datert 1.3.2019 
Uttalelse fra Statens Vegvesen, datert 16.4.2019 
Søknad om disp. fra reguleringsbestemmelsene, datert 23.4.2019 
Mailkorrespondanse, datert 25.4.2019 
Reviderte tegninger, datert 4.4.2019 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
  
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra kommuneplanen på vilkår 
 
Saksutredning: 
5.3.2019 mottok Øyer kommune søknad om tillatelse til tiltak for bygging av garasje for bil og 
traktor i vestsidevegen 479. Dispsøknad ble mottatt 23.4.2019. Eier ønsker å bygge en 
garasje på eiendommen som kan romme både bil og traktor. Størrelse på garasje er ca. 128 
m² BYA 
 
Vurdering: 
I Pbl § 19-1 søknad om dispensasjon – fremgår at begrunnet søknad må foreligge. Videre skal 
naboer varsles og regionale – og statlige  myndigheter høres dersom det berører deres 
saksområde direkte. 
 
Det er innhentet tillatelse fra StatensVegvesen.  Naboer har gitt sitt samtykke. 
 
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer pkt 5.1  sier følgende:  

Retningslinje: 
Tillatelse til tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under forutsetning at 
bygning eller anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet. Særlig skal en se til at tiltaket 
ikke er i konflikt med eller medfører nedbygging av: dyrket mark eller dyrkbar mark, 
område med sammenhengende innmarksbeite, område med sammenhengende skog av god 
bonitet, områder som er viktige for friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark eller områder 
som har viktige naturverdier. En skal også unngå å gi tillatelse til tiltak som medfører 
større endringer i terreng eller landskap. 
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre må det etter en 
samlet vurdering fremgå at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved å nekte. 

 

 
I kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer heter det:  
 
Pkt. 5.1.4  Søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet             
næring i LNFR-område (PBL § 19-1 og § 19-2). 
 

 
Retningslinje: 
a) Det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate 

deling, bygge- og anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og 
fritidsbebyggelse i område som er vist på plankartet med arealbruksformål LNFR.  

Retningslinje for søknad om dispensasjon for boligbebyggelse i LNFR: 
Ved søknad om dispensasjon for etablering/utvidelse av boligbebyggelse på arealer 
som ikke er vist som LSB (eksisterende og fremtidig) på plankartet, bør utforming av 
bebyggelsen, utnyttingsgrad og byggehøyder avgrenses etter samme regler som gjelder 
for boligbebyggelse i «LSB – Nåværende» - pkt. 5.2. dersom vilkårene for dispensasjon 
er oppfylt. 

 

5.2 LSB – LNFR-areal for spredt boligbebyggelse – Nåværende (PBL § 11-
7, nr. 5 b og § 11-11, nr. 2) 

Som del av planarbeidet er alle eksisterende boligtomter som ligger i LNFR-område i 
tidligere kommuneplan, konsekvensutredet med hensyn til evt. utlegging som LSB -LNFR 
med spredt boligbebyggelse.  
205 boligtomter er etter en konsekvensvurdering lagt ut med arealbruksformål LSB – 
nåværende på plankartet. Følgende bestemmelser gjelder disse eiendommene:  

 
A. For eiendommer med arealbruksformål LSB – nåværende, tillates ikke opprettelse av 

nye boenheter.  
B. For eiendommer med arealbruksformål LSB – nåværende, som er vist på plankartet 

og framgår av tabell i pkt. 10, kan det for eksisterende boligbebyggelse tillates 
rivning, gjenoppbygging, fasadeendring, tilbygg og påbygg samt oppføring av 
garasjer og uthus.  

C. Samlet bebyggelse kan tillates med % BYA på inntil 25 %, men samlet bygningsmasse 
kan ikke være større enn 300 m2 (BYA). Antall parkeringsplasser skal regnes inn i 
BYA i henhold til punkt 1.8. 

D. Regler om utforming av bygg i områdene med LSB, er de samme som er gitt i pkt. 2.1 
Felles bestemmelser for boligbebyggelse.  

E. For tiltak i gul støysone skal det sikres en stille side, og tilgang til egnet 
uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

F. Det må ikke bygges på videre inn i rød støysone. 
  

 
 



  Sak 26/19 

 Side 36 av 47   
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Tomten gbnr 66/2, som det søkes bygget garasje, er på 1457.5 m² og ikke stor nok til 
landbruksformål og er bekledd med skog.  Denne tomten grenser til boligtomten gbnr 65/5 ti 
samme eier. Boligtomten tillater ikke garasje av den størrelse det her er ønskes bygd.  
Oppsetting av tiltenkt garasje på tilgrensede tomt gbnr 66/21 vil derfor være  tjenlig for 
tiltakshaver. Størrelsen på garasjen overgår ikke utnyttelsesgraden på tomten.  Bruken av 
arealet på gbnr 66/21 vil være av mindre ulempe enn å brukes til landbruksforemål. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanen pkt. 
5.1 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad 
mottatt 4.3.2019 (arkivsak 19463-1), om tiltak på gnr/bnr 66/21 kan akseptertes behandlet 
selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser hjemlet i pkt. 5.1. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene  etter en samlet vurdering 
 
 
 
Ådne Bakke Bjarne Sivertsen 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA REGPLAN 153B - GBNR 26/194 - FURTHOLOA 83 - FRITIDSBOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 026/194  
Arkivsaksnr.: 18/1863     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon som fulgte byggesøknad, 6.7.2018  
Ny søknad om dispensasjon, 25.4.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan med kart og bestemmelser for Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019 
 
Sammendrag: 
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på Lisetra 2 for å kunne få bygge en 
fritidsbolig med underetasje på tomt 26/194. Det er åpnet for å tillate fritidsbolig med 
underetasje i de nye reguleringsbestemmelsene, men det er ikke tatt høyde for dette ved 
angivelse av utnyttelsesgrad. Inntil dette er rettet, er det behov for å dispensere fra 
bestemmelsene for å kunne gi byggetillatelser for fritidsboliger med underetasje. Da 
terrengforholdene ligger til rette for å plassere hytten i terrenget med underetasje foreslås 
at dispensasjons innvilges. 
 
Saksutredning: 
Reviderte bestemmelser i reguleringsplan for Lisetra 2, planid 153B, ble vedtatt i 
kommunestyremøte 28.3.2019, i sak 27/19. 
 
I de reviderte planbestemmelsene ble det for fritidsboliger gjort noen endringer fra da 
gjeldende plan. Eksempelvis ble det økt BRA med 10 m2 på BFF15-17. Videre ble det tillatt 
med oppstugu på gitte vilkår, og det ble åpnet for å bygge fritidsbolig med underetasje 
dersom byggearealet var bratt nok til at det var en god løsning.  
 
Rådmannen har ved utleggelse av bestemmelsene til offentlig ettersyn gjennomgått disse for 
å sikre at bestemmelsene er korrekte og at de omfatter det Øyer kommune ønsker å 
regulere. I de aller fleste revisjoner av eksisterende planer og nye planer opereres det med 
utnyttelsesgrad gitt i BYA («fotavtrykk»). I planen for Lisetra 2 har regulanten (Hafjell Nord 
AS) bedt om at utnyttelsesgraden beholdes som BRA (sum av alle etasjers bruksareal 
innvendig), da utbygger har inngått avløpsavtale knyttet til et gitt antall kvm BRA for 
området. Dette har kommunen ikke noen innvendinger mot, men har glemt å ta høyde for 
dette når bestemmelsene om underetasje ble lagt inn.  
 
Intensjonen med å tillate underetasje var at det på bratte byggearealer skulle tillates 
underetasje for å minske terrenginngrep. Når dette tillates uten at det tas høyde for det ved 
angivelse av BRA, blir total-BRA-angivelse for liten, siden det er satt krav i bestemmelsene 
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om at underetasjen skal bygges med full målbar høyde. Det må derfor dispenseres fra 
bestemmelsene om BRA for å kunne tillate hytter med underetasje. Rådmannen setter som 
forutsetning at bebyggelsen, uten medregnet underetasje, ikke overstiger BRA-utnyttelsen 
gitt i planen. 
 
ARR Arkitekter AS søker dispensasjon fra bestemmelsene, slik at det kan bygges en hytte 
med underetasje, der underetasjen ikke medregnes i tomtens utnyttelsesgrad. 
 
Den 6.7.2018 leverte de komplett byggesøknad med søknad om dispensasjon etter de gamle 
bestemmelsene. Det var da foretatt befaring av tomten med leder for byggesak. Ved ønsket 
plassering av fritidsboligen, vil den ligge godt i terrenget dersom den ble bygd med 
underetasje. En nabo har gitt negativ merknad til tiltaket, men dette gjaldt annekset. 
Annekset inngår nå ikke i søknaden om tiltak. Hafjell Nord, utbygger av teknisk infrastruktur 
for området, har i epost 18.5.2017 uttalt at de stiller seg positiv til tiltaket. På grunn av det 
vedtatte midlertidige forbudet mot tiltak, ble søknaden lagt i bero til planvedtak.  
 
Ved gjennomgang av søknaden etter at nye bestemmelser ble vedtatt i mars 2019, ser 
rådmannen at den er en logisk feil i bestemmelsene som gjør at det er behov for å behandle 
søknader for fritidsbolig med underetasje som dispensasjonssak selv om bestemmelsene er 
endret.  
 
Det er ikke gjennomført høring ut til regionale myndigheter da rådmannen ikke anser deres 
myndighetsområde som berørt. 
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 
nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet 
og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
 
Vurdering: 
Søknad om dispensasjon er grunngitt, og naboer varslet. Varselet ble sendt i 2018. Det er en 
ny naboeier, gbnr 26/206. Denne er varslet nå, og de har akseptert tiltaket. Øyer kommune 
har ikke funnet det nødvendig å sende søknaden på høring til regionale og statlige 
myndigheter. 
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Omsøkte tiltak er i overensstemmelse med pkt. 2.1 og 2.3 i reguleringsbestemmelsene, med 
i strid med pkt. 2.5, og kan ikke tillates dersom det ikke dispenseres fra denne.  
 
Pkt. 2.5: «I områdene BFF15-17 tillates oppført 3 bygninger pr. tomt; hytte, anneks og 
uthus/garasje. Maksimalt tillat bruksareal (BRA) skal ikke overstige 200 m2. Samlet 
bygningsmasse skal ikke overstige 160 m2 BRA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og 
uthus/garasje skal ikke overstige 40 m2. (…)». 
 
For å vise den logiske feilen, vises et tenkt tilfelle: 
I et tenkt tilfelle vil 70 m2 medgå til anneks og garasje dersom bestemmelsene utnyttes 
maksimalt for disse to typer bygg. Det gjenstår da 90 m2 til fritidsbolig. Dersom denne skal 
legges i bratt terreng, vil det med gjeldende bestemmelse, der det regnes i BRA, kun tillates 
en hytte med grunnflate på 45 m2 BRA, da begge etasjene teller med i BRA. Dette til forskjell 
hvis bestemmelsene var angitt i BYA, der kun fotavtrykket blir beregnet.  
 
Dette er ikke intensjonen med å tillate fritidsboliger med underetasje innenfor planområdet. 
Inntil kommunen får endret bestemmelsene, behandles søknader om tiltak for fritidsboliger 
med underetasje som dispensasjoner fra plan.  
 
Under vises omsøkte tomt med turkis farge. Tomten ligger på kotene 819-822, og er godt 
tilpasset en fritidsbolig med sokkel. Nabotomt 26/193 er tillatt bebygd med sokkel etter en 
dispensasjon fra de gamle bestemmelsene i 2017. 
 

  
 
Bestemmelsen det dispenseres fra blir naturlig nok tilsidesatt for denne tomten, men det 
totale inntrykket bestemmelsen er satt til å regulere blir ikke nevneverdig berørt.  
 
Pkt. 1.3 om terrenginngrep: «Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene 
blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig 
for å få ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser og etablert 
løyper/stier. (…)» underbygger at det bør tillates fritidsbebyggelse som tilpasser seg 
terrenget fremfor store terrenginngrep.  
 
Lovens formålsbestemmelse blir heller ikke vesentlig tilsidesatt ved å tillate omsøkte 
dispensasjon. Helhetsinntrykket av tomten vil bli bedre da tiltaket gjør at det blir mindre 
skjæring/fylling og terrenget utnyttes naturlig.  
 
Fordelene ved å innvilge omsøkte dispensasjon er klart større enn å nekte den. 
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Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra pkt. 2.5 i bestemmelsene slik at antall 
m2 som underetasjen på fritidsboligen utgjør, ikke medregnes i BRA for bygningsmassen på 
160 m2.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi dispensasjon vil 
være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra settes ikke vesentlig til side. 
 
Det gis tillatelse til dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 2.5 i reguleringsplan for Lisetra 
2, vedtatt 28.3.2019, slik som omsøkt. Tillatelse til at samlet bygningsmasse overskrider 160 m2 BRA 
legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr 26, Bnr 194.  
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
- Overskridelsen kan kun utgjøre underetasje i fritidsboligen.  
- Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Dispensasjonen innvilges fordi bestemmelsene innbyrdes ikke er samstemte. Det er en logisk 
brist mellom bestemmelsenes pkt. 2.1 og 2.3 versus 2.5. Intensjonen i bestemmelsene var at 
fritidsboligene skulle være i en normal størrelse, men kunne bygges med underetasje der 
forholdene lå til rette for det. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA E6 TINGBERG-TRETTEN/BYGGEGRENSE, GBNR 35/81, TILBYGG 
BOLIG/BOLIG 2 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 035/081  
Arkivsaksnr.: 19/744     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
28/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 30.04.2019 
- Tegninger av tilbygget 09.04.2019 
- Situasjonskart 09.04.2019 
- Uttalelse fra VVA 30.04.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Byggesøknad 09.04.2019 
- Reguleringsbestemmelser E6 Tingeberg-Tretten (planid 507) 
- Reguleringsbestemmelser Tingberg (planid 323) 

 
Sammendrag: 

Kjersti Ingeborg Bildøy Slettevoll og Niklas Bildøy Slettevold søker dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene punkt 1.3 byggegrense i reguleringsplanen E6 Tingberg-Tretten.  

Det søkes om dispensasjon fra byggegrense på ca. 2 meter, Rådmannen finner det riktig å 
kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig vurdering.  

Saksutredning: 

Det er den 30.04.2019 mottatt en dispensasjonssøknad fra Kjersti Ingeborg Bildøy Slettevoll 
og Niklas Bildøy Slettevold. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for E6 
Tingberg – Tretten (planid 507) punkt 1.3 som omhandler byggegrense. Omsøkte tegninger 
legger opp til et tilbygg som ligger ca. 5 meter fra senterlinje vei, dette er ca. 2 meter 
nærmere enn hva som er tillatt.  

«Vi ønsker å søke om dispensasjon, for å bygge nærmere vei enn regelverket tillater. Dette 
gjelder bolig i Bokfinkvegen 11» 

Naboer:  
De berørte naboer er varslet om søknaden ihht. plan- og bygningsloven, heretter forkortet 
pbl., § 21-3. Det har ikke kommet merknader til varslingen. Det er ikke varslet om at det 
søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Det settes i vilkårene at det må 
nabovarsels på nytt, og sende inn dokumentasjon på dette og at det ikke er noen merknader. 
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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. 

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 større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Vurdering: 

I bestemmelsens punkt 1.3 er det tatt inn bestemmelser om byggegrenser mot vei.  

1.3  Byggegrenser 

Grense for bebyggelse settes til 100 meter fra senterlinje for E6, 50 meter fra 
senterlinje for riksveg og 15 meter fra senterlinje for fylkesveger og 
kommunale veger. I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense angitt 
noe nærmere vegene. Byggegrensene er vist på plankartene. Det er ikke tillatt 
å føre opp nye bygninger mellom vegen og byggegrensa. 

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

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

I dette konkrete tilfellet er ikke statlige eller regionale rammer og mål vurdert, da det ikke 
kan sies at deres fagområder berøres. 

I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense angitt noe nærmere vegene der 
byggegrensene er vist på plankartet, på den gamle reguleringsplanen over Tingberg (planid 
323) med plankart er byggegrensen satt til 7 meter.  
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Plankart 323 Tingberg 

 
Eiendommen er markert i turkis 

Videre har VVA uttalt at de ikke har noen innsigelser mot at det bygges ihht. innsendte tegninger. Det 
bes om en presisjon på at kommunen ikke står økonomisk ansvarlige for ødeleggelser på 
eiendommen ved normalt vedlikehold og snørydding. Eiendommen ligger innerst i en blindvei. 
Tiltaket er ellers i overstemmes med bestemmelsene. Rådmannen legger til grunn at fordele ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene ved å nekte. Slik rådmannen ser det blir verken innholdet 
i planen det søkes dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og det 
anbefales at det gis dispensasjon i denne konkrete saken. 

Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overstemmes med reguleringsplanen og øvrig 
lovverk som vurderes i byggesak. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
 Ut fra en samlet vurdering har planutvalget i Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å 

gi dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke. 

 
Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 1.3 i reguleringsplan for E6 Tingberg-
Tretten, slik at omsøkt, jf. tegninger datert 09.04.2019.  angående byggegrense legges til grunn 
ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr. 35/81 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
- Det skal nabovarsels på nytt der det fremkommer at det søkes dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene. Dokumentasjon på dette der det fremkommer evt. 
nabomerknader skal sendes kommunen før tillatelse til tiltak kan gis.  

- Øvrige forhold i søknaden behandler i byggesaken 
 

 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Rådmann 
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REFERATER - PLANUTVALGET 07.05.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/840     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/19 Planutvalget 07.05.2019 
 
 
 
KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER m/vedleggene: 

- Områdebeskrivelse 
- Kart med verdsetting 
- Sammendrag av merknader 

 
Brev fra NINA 20.03.2019: VARSEL OM MERKING AV VILLREIN I RONDANE  I 2019 -RUNDE 2 
Brev fra Klima- og miljødepartementet 20.03.2019: NASJONALE FØRINGER FOR ARBEIDET 
MED OPPDATERING AV DE REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANENE 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet 25.03.2019: MELDING OM OPPSTART - REVISJON AV 
FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I REGION 3/OPPLAND m/vedlegg: 

- Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet 28.03.2019: VARSEL OM OPPHEVELSE AV PÅLEGG OM 
UTSETTING AV AURE I MOKSA m/vedleggene: 

- Oppgang i Hunderfossen 
- Fangstregistrering i Mjøsa 

Brev fra Fylkesmannen i Innlandet 28.03.2019: VARSEL OM OPPHEVELSE AV PÅLEGG OM 
UTSETTING AV AURE I MJØSA m/vedleggene: 

- Oppgang i Hunderfossen 
- Fangstregistrering i Mjøsa 

Brev fra Fylkesmannen i Innlandet 28.03.2019: VARSEL OM OPPHEVELSE AV PÅLEGG OM 
UTSETTING AV AURE I LÅGEN OG MJØSA m/vedleggene: 

- Oppgang i Hunderfossen 
- Fangstregistrering i Mjøsa 

Brev fra Oppland fylkeskommune 29.03.2019: REFERAT FRA MØTE I LÅGENRÅDET 13.03.19 
Brev fra Gausdal kommune 25.04.2019: KARTLEGGING OG VERDSETTING AV OMRÅDER FOR 
FRILUFTSLIV I GAUSDAL m/vedleggene: 

- Særutskrift 
- Beskrivelse friluftsområder 
- Vedlegg 3 område 38 
- Vedlegg 4 område 65  
- Vedlegg 5 område 37 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


