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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 20/3506   
 
GBNR 12/28  - RIVING OG OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG - SØRBYGDSVEGEN 349 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 012/028  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/21 Plan- og miljøutvalget 19.01.2021 
 
  
Vedlegg: 

- Ett-trinns søknad inkl. dispensasjonssøknad, 13.11.20 
- Tilleggsinformasjon til søknad, 21.12.20 
- Kart, 08.10.20 
- Tegninger, 23.04.20 

 
Sammendrag: 
Dahlen oppmåling søker på vegne av Sondre Mobråthen om dispensasjon fra 
kommunedelplan for Øyer sør. Eiendommen (gbnr. 12/28) innbefattes av LNF-område, og 
det søkes om dispensasjon for å rive og oppføre ny fritidsbolig, da tiltaket ikke er tilknyttet 
stedbunden næring, jf. reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan. Videre overskrider 
tiltakets omfang maks tillatt utnyttelsesgrad, jf. reguleringsbestemmelse 2.1.2 i 
kommunedelplan.   
 
Kommunedirektøren tilrår at det innvilges dispensasjon fra arealformålet LNF (bestemmelse 
2.1.1.) Kommunedirektøren tilrår videre å delvis innvilge dispensasjon fra maks 
utnyttelsesgrad (bestemmelse 2.1.2) – men kun opp til 125m2 BYA som tilsvarer 
kommuneplanens bestemmelser hva angår fritidsbebyggelse i LNF(R).  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Den 13.11.20 mottok Øyer kommune en ett-trinns søknad ang. riving/oppføring av 
fritidsbolig på gbnr. 12/28. De omsøkte tiltakene krever dispensasjon fra LNF-formålet, og 
20.12.20 ble det oversendt tilleggsinformasjon til dispensasjonssøknaden. Det er 
dispensasjonen som behandles i det følgende.  
 
Plangrunnlaget:  
Kommunedelplan for Øyer sør utgjør plangrunnlaget for omtalt eiendom. Iht. plan ligger 
eiendommen i LNF2 hvor det skal tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og 
friluftsliv. LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud 
for å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Den eneste byggeaktiviteten som tillates er 
den som har direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden næring.  
 
Av bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør fremgår følgende;  
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«I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring […]. Skal det 
bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen 
eller som dispensasjon fra denne.»  
 
De omsøkte tiltakene er uavhengig av stedbunden næring, og det søkes derfor om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen for å rive og oppføre ny 
fritidsbolig.  
 
Videre inngår eiendommen i kategorien «Uregulerte fritidseiendommer innen planområdet 
nedenfor statsallmenningsgrensa.» Reguleringsbestemmelse 2.1.2 pkt. 3 som angår denne 
kategorien, åpner for at bygningsmassen kan utvides til maksimalt 120 m2 bygningsareal 
(BRA.)  
 
Det omsøkte tiltaket som gjelder ny fritidsbolig, har en total utnyttelsesgrad på 148m2 BYA, 
og det må derfor også søkes om dispensasjon fra kommunedelplanens bestemmelse 2.1.2. 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og 
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår 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 kommunedirektøren 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 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Naboer og berørte interesser: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse 
med dette.  
 
Iht. pbl. § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, ha 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
 
Forhold som må vurderes ift. om dispensasjonssøknaden skal legges ut på ekstern høring, 
angår tiltakenes art og omfang. Eiendommen er allerede å betrakte som en etablert 
fritidseiendom, og arealbruk vil ikke endres som følge av dispensasjon for å rive/oppføre ny 
fritidsbolig. Tiltakets omfang som gjelder oppføring av større fritidsbolig enn det som er 
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tillatt, er av mer vesentlig karakter. Dette forholdet ansees likevel som ivaretatt med 
utgangspunkt i kommunedirektørens innstilling om begrenset utnyttelsesgrad, som videre 
samsvarer med kommuneplanens bestemmelser. Kommunedirektøren anser derfor sakens 
befatning til å ikke direkte berøre regionale og statlige myndigheters saksområde.  
Vurdering  
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med 
eksisterende bebyggelse. Omsøkt tiltak vil muligvis føre til ytterligere kjøring på vegnettet, 
da antall soverom og bruksareal økes.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er 
derfor ikke forhold som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. I nord er det registrert 
skog av høy bonitet, mens det i sør er registrert dyrket mark. Tiltaket antas ikke å berøre 
eller legge ytterligere press på landbruket. 
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket 
arter av spesiell interesse. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de 
hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av 
avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold.  
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Det er registrert et bekkeløp nord for bebyggelsen. Dette bekkeløpet er ikke registrert med 
flomsone i GLO-kart eller som aktsomhetsområde i NVE sine aktsomhetskart for flom. Videre 
vil det ikke berøre bebyggelsen eller tiltaket, og vil dermed ikke ha innvirkning på 
dispensasjonen. 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2.  
 
Det søkes om dispensasjon fra følgende - disse må vurderes hver for seg; 
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1. Bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for riving/oppføring av fritidsbolig i LNF. 
2. Bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen som tillater en maksimal 

utnyttelsesgrad på 120m2 BRA. 
 
1. Vurdering av dispensasjon for å rive/oppføre fritidsbolig i LNF (bestemmelse 2.1.1)  
 
Hensyn bak bestemmelsen  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Innenfor LNF2 skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen er ønskelig for å kunne kontrollere 
utbyggingsmønsteret generelt. Tiltak som angår omsøkt bebyggelse kan ikke sies å ha 
negativ innvirkning på disse hensyn, da tomten allerede er benyttet som fritidsbolig. Riving 
og oppføring av ny fritidsbolig viderefører altså nåværende arealbruk. 
 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper  
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
Det fremgår av søknaden at hytten har behov for betydelig vedlikehold og oppgradering. Det 
trengs svært store utbedringer, og søker har i samråd med flere rådgivere kommet til at det 
er bedre å rive enn å rehabilitere. Det opplyses at det er gjort svært dårlig grunnarbeid ved 
bygging og søker kan ramse opp en rekke utfordringer; «Fundament består av lecablokker 
rett på mark og 2*8 toms plank som bjelkelag med alt for langt spenn mellom dragerne. 
Dette har medført at både fundamentene er «farlig» skjeve. Samt at dragerne vrir seg 
tilsvarende. Disse skjevhetene har gjennom mange år forplantet seg i mange følge feil som 
skjevheter innvendig gulv over 2 cm pr 0,5 meter og gjennom at dører ikke går opp eller 
igjen, lekkasje innvendig tak 4 forskjellige steder, samt ødelagte takrenner […]. I tillegg er det 
grunnet dårlig byggverk konstant utfordring med skadedyr.» 
 
Dette er forhold som objektivt sett er svært uheldig. Hyttens tilstand er å anse som ustabil 
og må nødvendigvis utbedres for kontinuert bruk. Dette er areal- og 
ressursdisponeringshensyn som tillegges vekt i vurderingen. Det opplyses også om følgende; 
«Hytten er bygd på laveste standard med dårlig isolering som medfører stort varmetap, med 
tilhørende utfordringer med issmelting gjennom hele vintersesongen og svært dårlig 
energiutnyttelse.» Dette er forhold som med fordel bør bringes opp til dagens standard, 
tekniske krav og miljøhensyn. Dette tillegges også vekt i vurderingen.  
 
Videre anføres potensiale for bedre utnyttelse av den skrånede tomten. Dagens hytte består 
av kun én etasje, mens tomtens helning tilsier at sokkeletasje vil være en bedre 
terrengtilpasset løsning. Dette tillegges noe vekt. 
 
I utgangspunktet vil ikke en fritidsbolig fremme de hensyn som er knyttet til LNF-formålet. 
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Tiltaket ansees likevel ikke å berøre eller legge press på landbruksareal eller andre 
naturverdier. Denne ulempen tillegges derfor liten vekt.   
 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren fordelene til å være klart større enn ulempene. 
 
«Kan»-skjønnet  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen. En dispensasjon vil kunne medføre en viss fare for presedens, men i dette 
tilfelle videreføres dagens arealbruk ved at fritidsboligen rives og erstattes med en ny. Det 
tillegges også vekt at dagens hytte vurderes å være i svært dårlig tilstand. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor å innvilge dispensasjon fra bestemmelse 2.1.1 for å 
rive/oppføre fritidsbolig i LNF. 
 
2. Vurdering av dispensasjon for å overskride maks utnyttelsesgrad (bestemmelse 2.1.2 
pkt. 3)  
 
Hensyn bak bestemmelsen  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Hensyn bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er å sikre en helhetlig og harmonisk 
bygningsmasse i området og LNF-områder generelt. Det omsøkte tiltaket innebærer en 
vesentlig overskridelse av maksimal utnyttelsesgrad. Iht. oversendte tegninger har den 
omsøkte hytten en total BRA på 205,4m2 (BYA 148m2.) Dette tilsier en økning på 85,4m2 ift. 
det kommunedelplanen tillater. Generelt sett skal spredt fritidsbebyggelse ikke fremstå 
ruvende i landskapet og har derfor en begrenset utnyttelsesgrad. En slik vesentlig økning vil 
tilsidesette hensynet i bestemmelsen.  
 
I kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2018 tillates 125m2 BYA. Viktig å bemerke at 
BYA betyr bebygd areal og omfatter det arealet bygningen opptar av tomtens areal. BRA som 
brukes i kommunedelplanen derimot, inkluderer alle målbare plan. Kommunedelplanen for 
Øyer sør er under revidering, og spredt fritidsbebyggelse i LNF vil etter all sannsynlighet få 
en utnyttelsesgrad på 125m2 BYA, tilsvarende kommuneplanen. Det vil derfor være naturlig 
å tillate en BYA på 125m2 ved dispensasjon – da det er denne utnyttelsesgraden som gjelder 
for fritidsbebyggelse i LNF for øvrig i kommunen, og som ved all sannsynlighet vil bli 
gjeldende for Øyer sør.  
 
Omsøkt hytte med BRA på 205,4m2 (eller BYA 148m2) kan ikke tillates, da det er en såpass 
stor overskridelse som gjør at hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes. Iht. pbl. må begge 
vilkårene i § 19-2 oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. En slik utnyttelsesgrad tilsier at 
første vilkår ikke oppfylles, og dispensasjon kan ikke gis med denne utnyttelsesgraden lagt til 
grunn. Likevel vurderer kommunedirektøren at hensyn bak bestemmelsen ikke tilsidesettes 
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dersom utnyttelsesgraden begrenses til 125m2 BYA. I den videre vurderingen av fordeler og 
ulemper, er det derfor lagt til grunn at maksimal utnyttelsesgrad på 125m2 BYA settes som 
vilkår for dispensasjonen. 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper  
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
Den aktuelle tomten er skrånet, og sokkeletasjen som fremføres i søknaden vil være en mer 
hensiktsmessig løsning. En BYA på 125m2 øker det maksimale fotavtrykket med kun 5m2 
sammenliknet med en BRA på 120m2, men muliggjør en langt bedre utnyttelse av tomten og 
bebyggelsen. Byggets fotavtrykk vil være stort sett det samme, men med en maksimal BYA 
på 125m2 åpnes det for en mer hensiktsmessig og effektiv utnyttelse av tomten. Dette 
muliggjør et større bruksareal innenfor samme fotavtrykk. Det kan ansees som en personlig 
fordel, men kommunedirektøren vektlegger at det i tillegg er et generelt areal- og 
ressursdisponeringshensyn som gir en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten.   
 
Det kan ansees som en ulempe at utvidet utnyttelsesgrad kan føre til større hytte innenfor 
LNF. Som diskutert over vil fotavtrykket likevel bare øke med 5m2 dersom man tillater en 
BYA på 125m2. Økt utnyttelsesgrad åpner først og fremst for sokkeletasje, noe som i dette 
tilfelle vil være et mer skånsomt terrenginngrep. Denne ulempen tillegges derfor mindre 
vekt. 
 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren fordelene til å være klart større enn ulempene 
(forutsatt at utnyttelsesgraden begrenses til BYA 125m2.) 
 
«Kan»-skjønnet  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon dersom utnyttelsesgraden begrenses til BYA 125m2. En dispensasjon 
vil kunne medføre en viss fare for presedens, men i dette tilfelle vektlegges det at 
kommunedelplanen er under revisjon og at den etter all sannsynlighet vil få samme 
bestemmelse som kommuneplanen hva angår utnyttelsesgrad i LNF. Videre vil en 
utnyttelsesgrad på BYA 125m2 gi en bedre utnyttelse av tomten. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor å delvis innvilge dispensasjon fra bestemmelse 2.1.2 
(pkt. 3) om å overskride maks utnyttelsesgrad, men anbefaler å sette som vilkår at bebygd 
areal ikke skal overskride BYA 125m2.  
 
Vilkår 
Det er i KDP Øyer Sør satt krav om BRA. Ved overgang til BYA er det behov for å ha 
bestemmelser for høyde. Dette er ikke i KDP Øyer Sør. Kommunedirektøren anbefaler at det 
settes vilkår om høyder. Det anbefales å bruke høyder brukt i reguleringsplaner der det er 
åpnet for sokkel. Det anbefales mønehøyde på inntil 8,95 m og gesims på 5,90 m målt fra 30 
cm under ferdig gulv. Ut fra foreliggende tegninger, vil ikke vilkårene om høyder sette noen 
begrensinger på utbyggingen. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

 Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Tiltaket er søknadspliktig 
etter pbl. § 20-1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å delvis innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen. Det settes følgende 
vilkår: 

- Maks utnyttelsesgrad begrenses til 125m2 BYA. 
- Mønehøyde inntil 8,90 m og gesimshøyde inntil 5,90 m, målt 30 cm under ferdig 

innvendig gulv. 
 

 Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å ikke innvilge søknad om dispensasjon fra 
LNF-formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør.  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune å ikke innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen.  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.) 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 19.01.2021 sak 2/21 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree, på vegne av Sp, og Sv, fremma kommunedirektørens alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Tiltaket er søknadspliktig 
etter pbl. § 20-1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å delvis innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen. Det settes følgende 
vilkår: 

- Maks utnyttelsesgrad begrenses til 125m2 BYA. 
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- Mønehøyde inntil 8,90 m og gesimshøyde inntil 5,90 m, målt 30 cm under ferdig 
innvendig gulv. 

 
 
 


