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Møte i  Formannskapet den 10.12.2019 - Sak: 97/19 
 
I forkant av behandlingen var formannskapets medlemmer og tjenesteleder Plan- og utvikling 
Øystein Jorde på befaring i Polavegen 457 på Tretten. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP/Øyer SV: 
«Kulepunkt 3 strykes.  
 
Eier av Polavegen 457 oppfordres til fremme revidert søknad om dispensasjon fra gjeldende 
kommuneplan, hvor tiltaket tilpasses gjeldende arealbestemmelser».  
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende omforente forslag for Øyer AP/Øyer H: 

 «Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi  dispensasjon 
fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil gi flere fordeler enn ulemper. Vår vurdering er at denne saken 
neppe kan skape presedensvirkning på utnyttelsesgrad. Da to tidligere bygninger er 
revet og erstattet med et nytt bygg.  

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi  dispensasjon 
fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og gesimshøyde på 
frittliggende garasje. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil fordelene være  klart større enn ulempene.  

Dette vurdert utfra at bygningene som er revet hadde større mønehøyde enn garasjen.  
Det er også vurdert dithen at å gi dispensasjon i denne konkrete saken, neppe vil gi 
presedensvirkning da det er få saker der større mønehøyde i et bygg som rives og erstattes av 
nytt lavere bygg vil danne presedens. 
 
Med hjemmel i pbl § 32-8 i legges det et overtredelsesgebyr for at arbeidet er igangsatt før 
nødvendig godkjennelser er innhentet».  
 
Avstemming: 
Øyer AP/Øyer H sitt forslag falt med 3 stemmer (2 A, 1 H) mot 4 stemmer (3 SP, 1 SV). 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP/Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler 
utnyttelsesgrad. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 
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 Eier av Polavegen 457 oppfordres til fremme revidert søknad om dispensasjon fra 
gjeldende kommuneplan, hvor tiltaket tilpasses gjeldende arealbestemmelser. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 
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