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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at eksisterende uthus kan rives.  

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn 
ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at nytt uthus kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn 
ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Vilkår: 

 Tiltaket må bygges i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 

«Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det 
vektlegges hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig 
retningslinje til pkt. 5.1.3» 

 Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset, eller andre tiltak som gjør uthuset 
beboelig. 

Vilkårene vil blir fulgt opp i byggesaken. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.1.4 i kommuneplanens arealdel som omhandler «Søknad om 
dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet næring i LNFR-
område (PBL § 19-1 og § 19-2)», der det søkes om bygge uthus/stabbur.  

Vedtaket begrunnes med hjemmel i kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4 
retningslinjer for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR bokstav c) der 
det fremkommer at «Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap 
skal det vektlegges hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig 
retningslinje til pkt. 5.1.3». Videre begrunnes vedtaket 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 til dette 
konkrete tiltaket vil ha uønsket presedensvirkning. 

 


