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DISPENSASJON FRA E6 TINGBERG-TRETTENG/BYGGEGRENSE, BNR 35/81 TILBYGG - 
BOLIG/BOLIG 2  
 
 

Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon, 21.06.2019 
- Tegninger av tilbygget, 21.06.2019 
- Situasjonskart, 21.06.2019 
- Uttalelse fra VVA, 30.04.2019 
- Bilder av andre tiltak nærme vei 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Byggesøknad 21.06.2019 
- Reguleringsbestemmelser E6 Tingberg – Tretten (planid 507 
- Reguleringsbestemmelser Tingberg (planid 323) 

Sammendrag: 

Kjersti Ingeborg Bildøy Slettevoll og Niklas Robin Bildøy Slettevoll søker dispensasjon fra 
reguleringsplanen E6 Tingberg - Tretten punkt 1.3 som omhandler byggegrense.   
Søker ønsker å bygge et tilbygg som blir stående ca. 2 meter nærmere veien enn det planen 
tillater. 

En dispensasjonssøknad for samme tiltak har vært opp til behandling tidligere, men på 
grunn av feil i både søknad og behandling velger tiltakshaver å søke på nytt etter pbl. § 19-1. 

Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig vurdering. 

Saksutredning: 

Den 21.06.2019 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Kjersti Ingeborg 
Bildøy Slettevoll og Niklas Robin Bildøy Slettevoll. Det søkes om dispensasjon fra 
reguleringsplanen E6 Tingberg – Tretten punkt 1.3 som omhandler byggegrense.  

«Grense for bebyggelse settes til 100 meter fra senterlinje for E6, 50 meter fra 
senterlinje for riksveg og 15 meter fra senterlinje for fylkesveger og kommunale 
veger. I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense angitt noe nærmere 
vegene. Byggegrensene er vist på plankartene. Det er ikke tillatt å føre opp nye 
bygninger mellom vegen og byggegrensa.» 

I dette tilfellet er byggegrense angitt i tidligere gjeldene reguleringsplan for området, planid 
323 Tingberg, der byggegrensen er angitt 7 meter fra senter vei.  

Omsøkte tegninger legger opp til et tilbygg som vil ligge ca 2 meter nærmere veien enn det 
som planen tillater.  

Videre står det i planid 323 Tingberg § 9 d) 

 «Der ikke annet er vist på planen er byggegrense mot gangveg 2 meter.» 



Bakgrunn for søknaden: 

«Per i dag har huset en gang på ca. 5,5 m2. Vi er en familie på fire, med to små barn. 
Vi har innsett at gangen er alt for liten for en aktiv familie, men vogner, klær og 
annet utstyr. Vi ønsker å bo i huset i mange år fremover, og ser at behovet for en 
større gang er stor. I tillegg er det ikke noe fungerende vaskerom i huset. 
Vaskemaskin og tørketrommel er installert nede i kjelleren, men siden det er en smal 
kjeller, under bakkeplan, er det ikke mulig å trøke klær der. Huser ble oppført i 1991, 
og en større gang samt ett vaskerom vil bedre imøtekommende den moderne 
familiens behov. 

Det å få bygget et vaskerom med mulighet for dusj/badekar vil gjøre mye for huset, 
da det i dag kun er ett bad. Vi har sett på mulighet til å bygge på et annet sted på 
huset, men viv il da miste et soverom grunnet planløsningen. Vi har forsøkt å tegne 
inngangspartiet innenfor grensen på 4 m der den er i dag, men vaskerommet vil da 
ha en bredde på 1,10m. Dette er vi som lite hensiktsmessig. Hvis vi skal bygge på, må 
det bli nærmer veien og mer enn arealplanen tillater. Vi søker derfor om 
dispensasjon for å bygge.» 

Eiendommen ligger i enden av en blindvei, der den går over i en gangvei med bom. 

Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir 
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Rådmannen anser det 
ikke nødvendig med høring i regionale og statlige organer. Da deres fagområder ansees 
berørt.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår 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 rådmannen 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  

Vurdering: 

I bestemmelsens punkt 1.3, i reguleringsplanen E6 Tingberg – Tretten, er det tatt inn 
bestemmelser om byggegrense mot vei: 

 1.3 Byggegrense 



Grense for bebyggelse settes til 100 meter fra senterlinje for E6, 50 meter fra 
senterlinje for riksveg og 15 meter fra senterlinje for fylkesveger og 
kommunale veger. I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense 
angitt noe nærmere vegene. Byggegrensene er vist på plankartene. Det er 
ikke tillatt å føre opp nye bygninger mellom vegen og byggegrensa. 

I bestemmelsens § 9 d), i reguleringsplanen Tingberg, er det tatt inn bestemmelser om 
byggegrense mot gangvei: 

 «Der ikke annet er vist på planen er byggegrense mot gangveg 2 meter.» 

I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense angitt noe nærmere vegene der 
byggegrensene er vist på plankartet, på den gamle reguleringsplanen over Tingberg (planid 
323) med plankart er byggegrensen satt til 7 meter senter vei.  

 
Plankart 323 Tingberg, byggegrense 7 meter.        Gangvei 

 
Eiendommen er markert i turkis, gbnr 35/81      Gangvei 



Trafikksikkerheten må vurderes når byggegrensen flyttes nærmere veien. Tiltak som føres 
opp nærmere vei, vil kunne skape utfordringer i siktlinjen. I dette konkrete tilfelle vil det 
være betydelig mindre trafikk siden eiendommen ligger innerst i en blindvei. VVA har videre 
uttalt, vedlagt, at de ikke har noen innsigelser mot at det bygges ihht. innsendte tegninger: 

«… VVA har ingen innsigelser på plassering av påbygget som forevist.  
Siktforhold ift. Veg blir ikke berørt.  

Ift. Vann og avløp er det heller ingen konflikt da det ser ut til å være over 4m fra 
nermeste ledning. 

Men: kommunale veger kan ikke ta ansvar for skader som oppstår hvis tilbygget 
blir bygget så nærme vegen at det kan ta skade av normalt vedlikehold av vegen. …» 

Det bes om en presisjon på at kommunen ikke står økonomisk ansvarlige for ødeleggelser 
på eiendommen ved normalt vedlikehold og snørydding.  

Det presiseres det at eiendommen ligger innerst i en blindvei, der veien går over til en 
gangvei. Der sier bestemmelsen at byggegrensen er på 2 meter.  

Videre kommer det frem av vedlagt bilder, til saken, at flere i samme gate har tiltak 
nærmere veien enn hva byggegrensen sier.  

Tiltaket er ellers i overstemmes med bestemmelsene.  

Konklusjon: 

Rådmannen legger til grunn at fordele ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene 
ved å nekte. Slik rådmannen ser det blir verken innholdet i planen det søkes dispensasjon 
fra eller formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og det anbefales at det gis 
dispensasjon i denne konkrete saken. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Ut fra en samlet vurdering har planutvalget i Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved 
å gi dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.  

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 1.3 i reguleringsplan for E6 Tingberg-
Tretten, slik at omsøkt, jf. tegninger datert 21.06.2019. angående byggegrense legges til grunn 
ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr. 35/81. 

Tillatelsen gis med følgende vilkår:  

 Det presiseres at kommunen ikke står økonomisk ansvarlige for ødeleggelser på 
eiendommen ved normalt vedlikehold og snørydding. 

 Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
 
 
Ådne Bakke                                                                                                                   Marius Lykre 
Rådmann                                                                                                                       Avdelingsingeniør


