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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 16.06.2020 - Sak: 70/20 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP og SV: 
«Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad og 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 bestemmelsene det dispenseres ikke vil bli vesentlig 
tilsidesatt. Bestemmelsene i kommuneplanen er satt for å favne de aller fleste enhetene 
innenfor det gitte arealformålet i kommunen. Planen er generell og skal gi de store linjer. 
Både innenfor boligformål og LNF-formål vil det være eiendommer som er bebygd på en slik 
måte at det kommer i strid med bestemmelsen som ble vedtatt i 2018. Selv om denne saken 
omhandler et nybygg der takhøyden er høyere enn det kommuneplanen tillater, og BYA på 
tomten overskrides, tillegges det vekt at garasjen underordner seg hovedhuset på en god 
måte. Eier har redusert antall bygninger og redusert det bebygde arealet siden de overtok 
eiendommen og garasjen/uthuset er bygd i samme stil som hovedhuset og er godt plassert i 
terrenget. 
 
-Fordelene er større enn ulempene. Det tillegges vekt at eiendommen er i kommunens 
ytterkant hva gjelder beboelse til helårsbolig. Det er ønskelig at det flytter inn folk i boliger i 
de mer rurale delene av kommunen, som igjen er med på å styrke tjenestegrunnlaget på 
Tretten». 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og SP og SV sitt forslag ble 
forslaget fra SP og SV enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad og 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 bestemmelsene det dispenseres ikke vil bli vesentlig 
tilsidesatt. Bestemmelsene i kommuneplanen er satt for å favne de aller fleste enhetene 
innenfor det gitte arealformålet i kommunen. Planen er generell og skal gi de store linjer. 
Både innenfor boligformål og LNF-formål vil det være eiendommer som er bebygd på en slik 
måte at det kommer i strid med bestemmelsen som ble vedtatt i 2018. Selv om denne saken 
omhandler et nybygg der takhøyden er høyere enn det kommuneplanen tillater, og BYA på 
tomten overskrides, tillegges det vekt at garasjen underordner seg hovedhuset på en god 
måte. Eier har redusert antall bygninger og redusert det bebygde arealet siden de overtok 
eiendommen og garasjen/uthuset er bygd i samme stil som hovedhuset og er godt plassert i 
terrenget. 
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-Fordelene er større enn ulempene. Det tillegges vekt at eiendommen er i kommunens 
ytterkant hva gjelder beboelse til helårsbolig. Det er ønskelig at det flytter inn folk i boliger i 
de mer rurale delene av kommunen, som igjen er med på å styrke tjenestegrunnlaget på 
Tretten.                                                                                                                                                                                      
&&&  Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 


