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GBNR 18/24/0 SEKSJONSNR 2,3 OG 4 - SØKNAD OM DISPENSASJON  
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel 1991-2002 
Kommuneplanens arealdel 2000-2010 
Kommunedelplan for Øyer sør 2007 
 
Sammendrag: 
Seksjonseiere ved gbnr 18/24 søker om dispensasjon fra reguleringsformål næring for deler 
av eiendommen. Søknaden begrunnes med at aktuelle seksjoner i lang tid har vært brukt til 
fritidsformål. Kommunedirektøren finner ikke at de to kumulative dispensasjonsvilkårene i 
pbl § 19-2 er oppfylt, og anbefaler at det ikke gis dispensasjon. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsformål næring for deler 
av gbnr 18/24. Søknaden er fremsatt av advokatfirmaet Johnsrud & Co på vegne av 
hjemmelshaverne til alle seksjoner på eiendommen. Hjemmelshaverne ønsker å oppløse 
dagens sameie, slik at hver enkelt seksjon vil utgjøre en selvstendig grunneiendom med 
eget gårds- og bruksnummer etter oppløsningen. 
 
 
 

 
Figur 1: Gbnr 18/24 består av seksjonene 1 til 5. Nåværende reguleringsformål er næring. 



Seksjonering ble begjært i 1999, og tinglyst 20. november 2000. Seksjon 1 fikk næring som 
seksjonsformål, mens seksjonene 2 til 5 fikk bolig som seksjonsformål. (Formål må her ikke 
forveksles med reguleringsformål i kommunale planer: Eierseksjonsloven skiller mellom 
næringsseksjon, som er alt annet enn bolig, og bolig, som kan være både helårsbolig og 
fritidsbolig.) Etter eierseksjonsloven § 7 g er et av vilkårene for seksjonering at det er 
fastsatt om den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og bruksformålet er i 
samsvar med arealplanformålet eller annen bruk det er gitt tillatelse til. Da seksjoneringen 
ble tinglyst var arealformålet i kommuneplanens arealdel 1991-2002 LNF3. Etter det 
kommunen kjenner til har det ikke vært drevet næringsaktivitet på seksjon 2, 3 og 4 siden 
før eiendommen ble solgt i 1991. Seksjonene 2-4 har ifølge søker blitt beskattet som 
fritidseiendommer etter at eiendomsskatt ble innført i 2007.  
 
Ved oppløsning av sameiet vil seksjoneringen bli opphevet, og grunneiendommene som 
opprettes vil i henhold til gjeldende kommunedelplan få reguleringsformål næring. 
Søknaden går konkret på at seksjon 2, 3 og 4 dispenseres fra næringsformålet. Det søkes 
ikke om dispensasjon fra næringsformålet for nåværende seksjon 1 og 5. 
 
Plangrunnlaget: 
Ved rullering av  kommuneplan, med vedtak 30. november 2000,  ble reguleringsformålet 
satt til næring. Næringsformålet blir senere videreført i nåværende kommunedelplan, da 
den ble vedtatt i 2007. Hytter i områder regulert til næring, skal pr. definisjon være utleid 
eller stilt til disposisjon for utleie minst ni måneder i året. 
 
Det har ikke kommet innspill om endring av reguleringsformål i pågående prosess med ny 
kommunedelplan. 
 
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.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  
 
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).  
 
  



Naboer og berørte interesser: 
Søknad om tillatelse til tiltak er ikke nabovarslet. Søker begrunner dette med at naboenes 
interesser ikke vil bli berørt av en dispensasjon som viderefører lengre tids bruk av seksjon 
2, 3 og 4 til fritidsformål. 
 
Iht. pbl. §19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. I 
denne saken vurderer kommunedirektøren at saksområdene til statlige og regionale 
myndigheter ikke blir direkte berørt, slik at høring ikke er nødvendig. 
 
 
Vurdering: 
 
Hensynet bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Generelt forklart, foretas 
regulering av områder til næringsformål i kommuneplan for å tilrettelegge for og ta hensyn 
til næringsvekst, sikre arbeidsplasser gjennom drift av varme senger, lokalisere 
turistvirksomhet hensiktsmessig, osv. Å dispensere fra formålet vil sette hensynet til side, 
men fordi det ikke blir eller har vært drevet næringsaktivitet på seksjon 2, 3 og 4 siden – 
etter det kommunen kjenner til – før eiendommen ble solgt i 1991, vurderer  
kommunedirektøren at hensynet ikke settes vesentlig til side. Det lave antallet boenheter, 
og at enhetene er eid av separate privatpersoner, har inngått i denne vurderingen. 
 
 
Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes 
opp mot ulempene. Fordi seksjonene har vært benyttet som fritidseiendommer i lang tid, 
kan omregulering av de tre seksjonene til fritid ses som en fordelaktig oppdatering av 
kommunens plangrunnlag. Endring av reguleringsformål for flere eiendommer bør 
imidlertid ikke skje gjennom dispensasjonsbehandling, men gjennom reguleringsendring. En 
dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen fravikes for det 
søknaden omfatter. Endring gjennom dispensasjonsbehandling undergraver kommunens 
planarbeid og dets krav om åpenhet, forutsigbarhet, medvirkning, likebehandling og 
samordning av interesser, og innvilgelse av dispensasjon vurderes derfor som en betydelig 
ulempe. 
 
Bruk i strid med arealformål vil til tider oppstå. Kommunedirektøren legger til grunn at det 
er en reell fare for presedensvirkning dersom det åpnes opp for korrigering til dagen bruk 
når det avdekkes at dette ikke er i tråd med arealformålet. Eksempelvis vil dette være i 
Sørlia, Nordlia og andre regulerte næringsarealer der det pr. definisjon skal være utleie av 
varme senger i 9 mnd. i året. 
 
  



Samlet vurdering 
Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynet bak bestemmelsen ikke settes 
vesentlig til side, men at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsformål næring for seksjon 2, 3 og 4 på gbnr 18/24. De to 
kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke 
vesentlig til side, men fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes blant annet med at endring av reguleringsformål gjennom 
dispensasjonsbehandling undergraver kommunens planarbeid, og at slike endringer bør 
skje gjennom reguleringsendring. Det er også fare for presedensvirkning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger 


