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Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Reguleringsbestemmelser 
- Utbyggingsplan og skisser 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Planbeskrivelse 
- Særutskrift 11/11 og 23/11   
- Søknad om tillatelse til tiltak 

 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en søknad om dispensasjon den 03.10.22. Det søkes om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.9, utbyggingsplan og skisser.  
 
Kommunedirektøren har gjort rettslige vurderinger av vilkårene i plan- og bygningsloven § 
19-2 andre ledd, og har kommet frem til vilkårene ikke er oppfylt. Øyer kommune har ikke 
hjemmel til å innvilge dispensasjon. Kommunedirektøren har derfor ikke utøvd det frie 
forvaltningsskjønnet jf. «kan» i bestemmelsen.   
 
Saksutredning: 
Vegard Brusveen søker om å føre opp et tilbygg på sin fritidsbolig. Eiendommen ble først 
regulert i 1985 og søkers hytte ble oppført i 1993. I 2011 ble det foretatt en 
reguleringsendring, og reguleringsplanen Sørlia hyttegrend ble vedtatt 26.05.11. 
Bakgrunnen for revisjonen var å regulere utvidelse av eksisterende bebyggelse. Flere av 
hyttene i planen var moden for oppgradering og flere ønsket å bygge ut. Det ble derfor 
foretatt en grundig gjennomgang av samtlige 91 hytter for å vurdere hvor eventuelle 
utvidelser kunne skje og hvor store tilbyggene kan være.  
 
Reguleringsplanen åpner for fremtidig utvidelse av fritidsboligen i pkt. 1.9: 

«For å oppnå en arealmessig best mulig fordeling er det utarbeidet en egen  
utbyggingsplan. Videre er det, ut fra estetiske hensyn hvor hovedmålet har vært å oppnå  
en enhetlig utbygging tilpasset den eksisterende bebyggelse og hustype, utarbeidet  
alternative eksempler for tilbygg. (se eget vedlegg til planen) 
 
All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar med  
ovennevnte utbyggingsplan, sist revidert september 2010 og i samsvar med alternative  
eksempler på tilbygg datert januar 2010.» 
 

 



Det fremgår av reguleringsbestemmelsen at alle utvidelser av eksisterende bebyggelse skal 
skje iht. vedtatt utbyggingsplan og skisser. Utbyggingsplanen viser 91 hytter og det er 
benyttet blå og oransje markeringer der planen tillater utbygging. Noen hytter kan utvide to 
steder (stue og bod), mens andre hytter tillater kun utvidelse på et sted. For søkers hytte er 
det kun tillatt med en utvidelse, se utklipp fra utbyggingsplanen: 

 
Søkers hytte ligger på «tun 6» og er markert med tallet «4». Det er kun et organje felt i 
enden av hytta mot vegen, hvilket betyr at det det kun er tillatt å utvide på denne siden.  
   
Det er vedtatt skisser som i detalj viser hvor det kan tillatelse tilbygg og tillatt størrelse. For 
fritidsboligen til søker er det følgende skisse som er gjeldende:   
 
 
 
 



 
 
Utbyggingsplanen tillater kun utvidelse av stue for søkers fritidsbolig, og skissen som viser 
utvidelse av bod er ikke tillatt for søker. Som skissen viser skal et tilbygg for utvidelse av 
stue være smalere enn eksisterende hytte med en bredde på 4,8 meter og en lengde på 3 
meter.  
 
Det er søkt om å føre opp et tilbygg som er 6,3 meter bredt og 4 meter langt. Tilbygget 
utgjør 25,2 m2 i BYA. Iht. reguleringsplanen skal et evt. tilbygg være 14,4 m2. Omsøkt tiltak 
er 10,8 m2 større en det reguleringsplanen tillater. Det utgjør økning på 57 % i forhold til 
det som er tillatt. Omsøkt tilbygg vises på venstre side på plantegningen: 

 
 
 



 
I dispensasjonssøknaden skriver søker at de har behov for større plass. De vil heller bygge 
ut fremfor å kjøpe noe større. De skriver at hytta er fra 1994 og har behov for en 
oppgradering. Ved å bygge ut vil hytta bli mer praktisk og brukervennlig. Videre skriver 
søker at en utbygging vil utelukkende være positivt for området og utnyttelse av plass og 
egen tomt. En utbygging vil ikke berøre naboer og søker vil følge retningslinjer om fasade 
og fargevalg. Søker anfører at tiltaket heller ikke vil komme i konflikt med bilvei.  
 
Omsøkt tiltak krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 1.9. og vedtatt skisse 
«type 4» iht. utbyggingsplanen. 
 
Generelt om dispensasjonsvilkårene  
Begge vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd må være oppfylt for at 
dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene, 
lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. 
Videre må fordelene være klart større enn ulempene.  
 
 
Vurdering: 
 
 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens 
formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser vesentlig tilsidesatt 
ved å innvilge dispensasjon?  
 

Hensyn som begrunner plangrunnlaget det er søkt dispensasjon fra er sentrale ved 
vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Som nevnt ovenfor ble det foretatt en 
omfattende reguleringsendring der hovedhensikten var å ta stilling til fremtidige utvidelser 
av eksisterende bebyggelse. Reguleringsplanen omfatter 91 fritidsboliger, og 
reguleringsendringen i 2011 vurderte fremtidige utvidelser for samtlige bygg. Det ble i 
detalj regulert hvor tilbyggene skulle være og hvor store de skulle være. Hensyn bak 
bestemmelsen fremgår direkte av reguleringsbestemmelsen; ut fra estiske hensyn er 
hovedformålet å oppnå en enhetlig utbygging tilpasset den eksisterende bebyggelsen og 
hustype. Utbyggingsplanen skal sikre at det oppnås en arealmessig best mulig fordeling av 
de 91 fritidsboligene innenfor planområdet. Ved å regulere utvidelser på denne måten vil 
det skape en god harmoni på feltet.              
 
Hensyn bak bestemmelsen er også beskrevet i planbeskrivelsen og i særutskrifter. 
 
I planbeskrivelsen datert 26.01.11 står det følgende: 

«Øyer kommune har i denne sammenhengen stilt seg positive til mindre påbygg, men 
kommunen har stilt krav til at velforeningen fremmer en plan som synliggjør en helhet hva 
gjelder arkitektur og planutformingi[…] 
Reguleringsplanen regulerer område for bebyggelse og anlegg som byggeområde for fritids 
og turistformål. Bebyggelsen er etablert i 15 hyttetun med totalt 91 bygninger. 
Hensikten med planforslaget er ikke å åpne for ny frittliggende bebyggelse til slikt formål,  

 
i Side 5-6. 



men for å tilrettelegge for en helhetlig løsning for tilbygg på deler av den allerede oppførte  
bygningsmasse. All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar 
med illustrasjons- og utbyggingsplan sist revidert september 2010 og i samsvar med 
alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.»ii 

 
I særutskrift 11/11 står det:  

«Som nevnt foran finner Øyer kommune å kunne åpne for en viss utvidelse av 
bygningsmassen, men under forutsetning av at dette blir gjennomført på en enhetlig og 
arkitektonisk god måte.»  

 
Følgende fremgår av særutskrift 23/11: 

«I forbindelse med reguleringsforslaget er det utarbeidet en egen utbyggingsplan som 
viser hvilke hytter som kan bebygges og alternative typeeksempler på tilbygg som er 
lagt ved plandokumentet. I hht planbestemmelsenes pkt 1.9 er det en forutsetning for 
godkjenning at utvidelsene er i hht disse typetegningene. Det er videre stilt krav til 
utvendig materialbruk som harmonerer med hovedbygget. Etter rådmannens vurdering 
vil dette sikre en god enhetlig utbygging i området.[…] 
For de fleste av hytteeierne åpner planendringen for en viss standardheving av egen hytte. 
Mange har i den forbindelse spesielt vist til behovet for bodrom for lagring og sikring av 
sportsutstyr og utemøbler. 
Rådmannen er kjent med at det i forbindelse med vinterferie og påske kan oppstå 
parkeringsproblemer innen denne del av Sørlia, men kan ikke se at planendringen vil 
forsterke dette problemet da planen verken åpner for en økning av antall enheter innen 
området eller for flere oppholdsrom innen den enkelte hytte. 
Hva selve bebyggelsen angår vil rådmannen - som bemerket under kommentarene til 
merknad nr. 4 - vise til at det gjennom plandokumentets reguleringsbestemmelser samt 
gjennom vedlagte utbyggingsplan og bygningseksempler, er gitt strenge føringer for å 
oppnå både gode arkitektoniske løsninger for det enkelte bygg og en enhetlig utforming 
innen området.» 

 
Det søkes om en utvidelse som er 57 % større enn det reguleringsplanen tillater å utvide. En 
utvidelse av et slikt omfang vil, etter kommunedirektørens syn, sette hensyn til enhetlig og 
estetisk utbygging vesentlig til side. Det legges vekt på den grundige gjennomgangen som 
ble gjort i 2011 for å skape harmoni mellom 91 hytter. Ordlyden i reguleringsbestemmelsen 
er klar på at avvik ikke skal skje: «All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal 
utføres i samsvar med ovennevnte utbyggingsplan.» Omsøkt utvidelse vil være i direkte 
strid med intensjonen om å begrense fremtidige utvidelser og estetisk harmoni innenfor 
planområdet. Større utvidelser for enkelte fritidsboliger vil føre til en dårligere arealmessig 
fordeling av utbyggingen i reguleringsplanen. Dersom kommunen ønsker å tillate tilbygg av 
en slik størrelse som omsøkt, bør det gjøres gjennom en ny planendring slik at man får en 
helhetlig vurdering av de 91 fritidsboligene.  
 
Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at 
endringer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om 
kommuneplanlegging og reguleringsplaner. En dispensasjon vil kunne redusere planens 
funksjon som styringsverktøy og medføre uforutsigbarhet for kommunens innbyggere og 
hytteeierne i fremtidige byggesaker jf. lovens formålsbestemmelse i pbl. § 1-1.  
 

 
ii Side 12. 



Det fremgår videre av loven at kommunen ikke kan dispensere dersom nasjonale eller 
regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2 første ledd. Kommunedirektøren 
mener at dispensasjonssaken ikke berører statlige elle regionale myndigheter interesser jf. 
plan- og bygningsloven § 19-1. 
 
Konklusjon: Etter en konkret vurdering har kommunedirektøren kommet frem til at omsøkt 
utvidelse vil tilsidesette hensyn bak bestemmelsen og lovens formålsbestemmelse 
vesentlig. Det ene av de to kumulative vilkårene er derfor ikke oppfylt. Siden begge 
vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges, er det ikke rettslig 
grunnlag for å gi dispensasjon jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. 
Kommunedirektøren velger likevel å vurdere det andre vilkåret. 
 
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 

Fordeler ved å innvilge dispensasjon er knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn. En 
større hytte vil også gi objektive fordeler for eiendommen. Søker har et personlig ønske og 
et behov for en utvidelse av eksisterende stue for å få en mer praktisk og brukervennlig 
fritidsbolig. En utvidelse vil gi en bedre funksjonalitet av bygget, som er en relevant fordel 
som kan tillegges vekt. Eksisterende stue kombinert med kjøkken har et areal på 18,5 m2, 
og søker ønsker å utvide med ytterligere 24,4 m2, totalt areal vil bli 42,9 m2 (BRA). 
Kommunedirektøren har forståelse for at eksisterende fritidsbolig har et lite areal og at det 
er et behov for å utvide for å få en mer praktisk og brukervennlig fritidsbolig. På den annen 
side er det tillatt å utvide eksisterende stue med 14,40 m2 BYA, noe kommunedirektøren 
mener er en tilstrekkelig størrelse for å få en brukbar og funksjonell stue. Reguleringsplanen 
åpner ikke for store fritidsboliger. Reguleringsplanen er av eldre dato og fritidsboligene er 
plassert relativt tett, noe som setter begrensninger for fritidsboligenes størrelse og 
mulighet for utvidelse.  
 
En ulempe er at utbyggingen vil føre til at hensyn bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt, jf. vurderingen ovenfor. Videre vil en dispensasjon bidrar til å svekke 
reguleringsplanen som det viktigste styringsverktøy kommunen har for arealdisponering. En 
dispensasjon vil også kunne undergrave det informasjonsgrunnlag innbyggerne i 
kommunen har fått gjennom en demokratisk prosess, og som derved vil være i strid med 
lovens formålsbestemmelse. Reguleringsplanen består av totalt 91 hytter der de fleste har 
samme størrelse. Det er relativt små hytter (ca. 60-80 m2), og det er vedtatt å regulere en 
arealmessig fordeling av fremtidig utvidelser for samtlige fritidsboliger i planområdet. I 
2011 var det gjennomført en omfattende reguleringsprosess for å vurdere nettopp 
fremtidig utvidelse av samtlige hytter. Kommunedirektøren mener at det er svært uheldig å 
fravike dette arbeidet. Hyttene ligger tett i reguleringsplanen, og det vil være uheldig å 
tillate enkeltvis utvidelse gjennom dispensasjoner fremfor en helhet vurdering av om det er 
mulig med ytterligere utvidelser eller ikke. Kommunedirektøren mener at det er flere 
tungtveiende ulemper. 
 
Etter en helhetsvurdering mener kommunedirektøren at det foreligger flere tungtveiende 
ulemper som tillegges betydelig vekt i forhold til relevante fordeler. Etter 
kommunedirektørens syn er ikke fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene, 



snarere er det klart større ulemper enn fordeler. Det andre av de to kumulative 
dispensasjonsvilkårene er derfor ikke oppfylt jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. 
 
 
Konklusjon: Ingen av de kumulative vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd er 
oppfylt. Kommunen har derfor ikke hjemmel til å innvilge søknaden om dispensasjon. 
Kommunedirektøren har derfor ikke foretatt en vurdering av det frie forvaltningsskjønnet 
jf. «kan» i plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. Kommunedirektøren ønsker imidlertid 
å nevne at det er en sterk presedensfare ved å innvilge en dispensasjon i en slik sak, dersom 
de rettslige vilkårene hadde vært oppfylt. Øyer kommune er positive til en ny søknad om 
tilbygg iht. vedtatt utbyggingsplan og reguleringsbestemmelser pkt. 1.9.  
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Øyer kommune avslår søknad om dispensasjon. De rettslige vilkårene for å kunne innvilge 
dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd er ikke oppfylt.  
 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 


