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Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for bygging utenom stedbunden næring. Søknaden omfatter et tilbygg til 
hovedhuset på eiendommen. I tillegg innendørs utbedringer som ikke er søknadspliktige ifølge 
søker. 
Imøtekommelse av søknaden krever også dispensasjon fra 100 meters byggeforbudssone til 
vassdrag. Aktuell bygning er ca. 80 meter unna bekken. 
 
De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad:  
Det søkes om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gbnr. 17/2, Lyseng. Det opplyses at 
det er planer om å etterisolere og oppgradere innvendig samtidig. Det opplyses at sistnevnte 
arbeider er unntatt søknadsplikt. 
 
Tilbygget skal ha takvinkel på 30 grader, som eksisterende bebyggelse. Gesimshøyde er planlagt til 
2,9 m over grunnmur og mønehøyde 4,45 m. Det presiseres i søknaden at det er prosjektert godt 
tilpasset terrenget, og det er eksisterende bygningsmiljø som har satt premissene for utforming. 
Plasseringen er valgt for å opprettholde eksisterende bygningsstruktur og tunform på eiendommen, 
og for å bevare byggeskikken.  
 
 



 
Søknaden begrunnes med nødvendig oppgradering og energieffektivisering av hovedhuset. 
Plassering av nytt tilbygg på hovedhuset på gården er valgt for å opprettholde eksisterende 
bygningsstruktur og tunform på gården, for å bevare den tradisjonelle byggeskikken. 
 
Om eiendommen: 
Eiendommen er et eldre gårdsbruk fra tidlig 1900-tall med flere bygninger. Det er rimelig å gå ut ifra 
at eiendommen ble fradelt som boligbebyggelse. Gjeldende status på eiendommen er 
boligbebyggelse i LNF. 
 
Dispensasjonsbehandling  
Å imøtekomme søknaden slik den foreligger betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør 
for bygging/tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. I tillegg søkes det dispensasjon fra 
forbud mot 100 meters byggeforbudssone mot vassdrag. 
 
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 iht. 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.  
Kommunedirektørens vurdering er at det er nødvendig med høring hos regionale og statlige 
organer, da deres fagområder anses 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 kommunen legge særlig vekt på  
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, 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). 
Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er også 
bestemt i kommunedelplanen at det er forbud mot bygge -og anleggstiltak 100 meter fra vassdrag. 
 



 

Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. pbl. § 19-1  
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale 
seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Saken er sendt aktuelle 
myndigheter for uttalelse. I dette tilfellet er kommunedirektørens vurdering at deres 
interesseområde ikke blir utfordret på en måte som ikke blir ivaretatt gjennom 
dispensasjonsbehandlingen. 
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser er varslet. Det har ikke kommet inn merknader til søknaden fra 
naboer. 
 
Plangrunnlaget  
Bebyggelsen på gbnr. 17/2 ligger i kommunedelplan Øyer sør (KDP). 
 
 

 
 

 
 

 
 
Pbl. § 1-8 har også forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone.  



 
 
 
Om ny kommunedelplan: 
I arbeid med ny kommunedelplan vil denne eiendommen etter all sannsynlighet vil bli vurdert lagt 
inn i arealkategorien LNF spredt bolig. Det innebærer at maksimal tillatt utnyttelsesgrad blir 300 m² 
BYA. Det knyttes noen kommentarer til dette i vurderingen.  
 
Vurdering: 
Ulike forhold som må vurderes før 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:  
Vannforsyning er brønn, og det er septiktank/spredningstank ifølge eiere. 
 
Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med 
eksisterende bebyggelse. Tiltak vil etter all sannsynlighet ikke føre til økt bruk av eiendom eller 
ytterlige bruk av veg. 
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er derfor 
ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-12: KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av 
arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet 
ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko 
for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over 
eksisterende bebyggelse.  
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig 
for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved 
miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full 
tyngde i denne saken. 
 
Kultur 
Det er ikke registrert verneverdige eller SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. 
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
 



 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Ingen forhold av betydning for samfunnssikkerhet. Det er lagt inn flomsone mot bekk i nærheten, 
men planlagt tiltak kommer ikke i berøring med den. 
 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
LNF-formålet: 
Imøtekommelse av søknaden vil medføre dispensasjon fra at bare tiltak knyttet til stedbunden 
næring skal tillates i LNF-område. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta 
hensyn til landbruk, natur og friluft. Denne eiendommen er en boligeiendom i LNF.  
 
Innenfor LNF-formålet skal det videre tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn. Samtidig ble det i 
Kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» 
uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når kriterier i 
arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og 
trafikk er oppfylt. Disse er ikke utfordret i denne saken. 
 
Tiltakene er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Bebyggelsen vil 
utvides noe mot sør, men dette vil ikke medføre press på dyrket mark eller driftsulemper for 
landbruket i området. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side.   
 

 
 
Fra byggegrense mot vassdrag: 
Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I slike tilfeller skal det tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I 



kommunedelplanens arealdel er det i tillegg inntatt forbud mot byggetiltak innen 100 meter fra 
vassdrag. 
 
Denne eiendommen er allerede bebygd, og hensynene bak forbudet utfordres i mindre grad. Et 
fundamentalt hensyn bak forbudet er fare for privatisering, det er ikke aktuelt her. Heller ikke 
bevaring av strandsone eller inngrep i den. Man står da gjerne igjen med krav til samfunnssikkerhet, 
men denne bebyggelsen ligger over 80 meter unna bekken, og ønsket byggetiltak godt utenfor 20 
meters buffer som ligger inne. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side.   
 
Om maksimalt tillatt utnyttelsesgrad: 
Maksimal utnyttelsesgrad er ikke fastsatt for denne kategorien eiendom i gjeldende 
kommunedelplan. Eiendommen er en uregulert boligeiendom i LNF, med areal på ca. 3480,3 m². 
Eiendommen er stor, er opprinnelig et gardstun, og er derfor vanskelig å sammenligne med 
ordinære boligeiendommer i samme arealkategori. Det taler etter kommunedirektørens syn for at 
bebygd areal sett i forhold til eiendommens karakter og størrelse må vurderes spesielt i en 
dispensasjonsbehandling. 
 
Flere av dagens bygninger er oppført når eiendommen hadde en annen bruk/annet behov, og er 
kun av historisk verdi på dagens boligeiendom. Dersom eiendommen blir lagt til formål LSB i ny KDP 
og bestemmelsene videreføres som 300 m² BYA vil dette etter all sannsynlighet bli gjeldende for 
eiendommen. Med planlagte byggetiltak legges det til grunn at bebyggelsen vil utgjøre ca. 280 m² 
BYA. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
LNF-formål: 
Fordeler ved å innvilge dispensasjon er videre at tilbygget oppføres på en allerede bebygd eiendom, 
på eksisterende bygning. Ubebygde arealer berøres i mindre grad. Dette er i tråd med kommunens 
ønske å bevare bygninger i stedet for å rive og bygge nytt. Utbyggingen vil etter det 
kommunedirektøren kan bedømme bli godt tilpasset området og bygningenes arkitektur, og 
planene synes helhetlige og gjennomtenkt.  
 
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være begrunnet i 
grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å legge vekt på 
tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler 
som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Ønsket om å utnytte sin eiendom 
på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening altså kunne vektlegges til en viss 
utstrekning. I denne saken er søknaden begrunnet med at eksisterende hovedhus ikke er 
tilstrekkelig funksjonelt for familiens behov. Å tilrettelegge for en bebyggelse som kan utnyttes på 
en tilstrekkelig moderne og funksjonell måte er en fordel også for senere bruk av eiendommen. 
 
Det er vurdert å rive eksisterende bebyggelse, men den er oppført i en karakteristisk tunform, og 
det er ønskelig å bevare dette særpreget, og endre uttrykket i minst mulig grad.  
 
Ulemper som er aktuelle å vurdere i slike saker er påvirkning på allmennhetenes frie ferdsel og 
utøvelse av friluftsliv. Utbyggingen er knyttet til eksisterende bebyggelse og vil ikke gå ut over dette. 



Også i denne vurderingen er hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra relevant. 
Vilkåret om at fordelene må være «klart større» enn ulempene, innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Det er ikke ulemper 
knyttet til LNF-formålet for tiltakene som omsøkt. 
 
Ulemper ved å tillate tiltaket er etter kommunedirektørens vurdering små. 
Det bør etter kommunedirektørens mening legges til rette for at familien kan ha en funksjonell 
bosituasjon på eiendommen. Dette er forholdsvis små fordeler i den store sammenhengen, men i 
tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større vekt. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
Byggeforbud mot vassdrag: 
Fordelene ved å tillate tilbygget som omsøkt er at det er gjort vurderinger av bebyggelsen som 
helhet, og at det er mest hensiktsmessig med denne løsningen. Ubebygde arealer berøres ikke, og 
tiltaket vil ligge lenger unna vassdraget enn øvrig bebyggelse. Økt privatisering eller hinder for 
allmennheten er ikke et tema. Som beskrevet tidligere kommer ingenting av det planlagt i konflikt 
med buffersonen mot bekk.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden 
jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi 
dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende 
hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, 
fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i 
saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er 
aktuelt. Det vil kun være et fåtall sammenliknbare eiendommer, da tilsvarende kun vil være 
eksisterende gardsbruk hvor tunet er fradelt/og evt. omdisponert.  
 
Med en ny kommunedelplan vedtatt med klare bestemmelser for utnytting er det mindre sjanse for 
at lignende saker oppstår. Det skal meget gode grunner til for å dispensere fra en ny plan med klare 
bestemmelser for utnytting. Man vil mest sannsynlig ikke få samme situasjon med landbruksbygg på 
rene LSB-eiendommer, som bestemmelsene er ment for. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for formål utenom 
stedbunden næring på gbnr. 17/2.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 



Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for formål utenom 
stedbunden næring på gbnr. 17/2.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å ikke gi dispensasjon ut ifra 
sitt frie forvaltningsskjønn. Dette begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i 
andre hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet. 
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