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Øyer kommune 
Kongsvegen 325 
2636 ØYER 
Att. Christina Nystuen 
 

  
 

Øyer kommune - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, oppføring 
av garasje gnr/bnr 141/83 

Vi viser til oversending i brev 17.07.2019 med tilhørende godt opplysende saksframstilling og 
vedlegg. Fylkesmannen beklager noe forsinket tilbakemelding, men viser samtidig til avtale med 
Christina Nystuen om utsatt frist.  
 
Bakgrunn for saka 
Øyer kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra eier av gnr/bnr 141/83 om avvik fra 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel og planbestemmelsene, pkt. 5.2 C og 2.1 D, som 
omhandler mønehøyde og utnyttelsesgrad.  
 
Boligeiendommen 141/83 er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-spredt bolig. Eiendommen 
bestod opprinnelig av hovedbygning, anneks og tjenestebolig, og er et gammelt pensjonat. 
Hovedbygningen er restaurert men tjenesteboligen og annekset er revet pga. dårlig stand.  
 
Eier har videre allerede ført opp en garasje med 200 m2 (BYA) og mønehøyde 6,21 m. Etter 
bestemmelser i pkt. 5.2 C i kommuneplanen kan ikke samla bygningsmasse overstige 300 m2. Samla 
bygningsmasse på den aktuelle eiendommen overstiger nå denne grensen med 53 m2. Supplert med 
pkt. 2.1 D kan ikke garasje i den aktuelle arealkategorien bygges med gesimshøyde over 5,5 m. Det 
innebærer at bygget overstiger denne grensen med 0,71 m. Dispensasjon omfatter dermed allerede 
gjennomført tiltak i strid med kommuneplanens bestemmelser.  
 
Rådmannens foreløpige vurdering og forslag til vedtak er at dispensasjon ikke bør innvilges, etter 
verken pkt. 5.2 C eller 2.1 D. Dette begrunnes med at et evt. positivt vedtak vil ha negativ 
presedensvirkning at vilkårene for dispensasjon i § 19-2 dermed ikke er oppfylt.  
 
Fylkesmannens vurderinger 
Fylkesmannen kan isolert sett ikke se at en dispensasjon i tråd med søknaden er vesentlig i strid 
med den nasjonale og vesentlig regionale hensyn vi skal ivareta i planleggingen.  
 
Vi støtter likevel administrasjonens vurdering om at en evt. dispensasjon som omsøkt vil kunne ha 
uønsket presedensvirkning. Kommunens handtering av mulig ulovlige og framtidige byggesaker vil 
kunne vanskeliggjøres.  
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Fylkesmannen minner videre om føringene etter plan- og bygningsloven om at når behandling av 
tiltak gjennomført i strid med gjeldende bestemmelser tas opp til behandling, skal de vurderes som 
om det aktuelle tiltaket ikke er gjennomført. At bygget allerede er oppført skal altså ikke tillegges 
vekt i dispensasjonsvurderingen.  
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Terje Abrahamsen 
seniorrådgiver 
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