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Bakgrunn: 
Kommunedirektøren forberedte søknaden for behandling i juni 2022, og foreslo da at det ikke skulle 
innvilges dispensasjon, fordi hensynene bak bestemmelsene om terrengtilpasning ble satt vesentlig 
til side, og fordelene ved å gi dispensasjon ikke var klart større enn ulempene. Ved behandling i 
plan-og miljøutvalget 7. juni ble søknaden avslått. 

Øyer kommune mottok klage på vedtaket fra advokatfirmaet Arntzen de Besche AS, som 
representerer Rindalshytter AS (heretter kalt klager), den 1. juli 2022. Klager har rettslig 
klageinteresse og klagen er mottatt rettidig. I klagen anføres at vedtaket er beheftet med flere feil 
og mangler som både samlet og hver for seg gjør vedtaket ugyldig. Klager mener at den omsøkte 
dispensasjonen må innvilges, alternativt må vedtaket oppheves og undergis fornyet behandling. 

Kommunedirektøren ser at det har blitt begått rettsanvendelsesfeil ved vurderingen av søknaden, 
og har bestemt at vedtaket skal oppheves jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Søknaden er derfor 
behandlet på nytt. Kommunedirektøren har fremdeles kommet frem til at dispensasjonssøknaden 
skal avslås, med en ny begrunnelse. 

I tillegg klages det på ileggelse av overtredelsesgebyr. Klage på dette forholdet er delegert til 
kommunedirektøren og vil bli behandlet av administrasjonen. 

Saksutredning 
Øyer kommune har mottatt søknad fra Rindalshytter AS om midlertidig dispensasjon fra 
reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre arealformål for deler av GBNR 
4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. Tomten er omtalt som tun 22 i 
reguleringsplanen, og er regulert for inntil åtte enheter. 

I november 2021 gjennomførte Øyer kommune tilsyn med igangsatte arbeider i området 
Høghaugen Øvre. Under tilsynet ble det observert store terrenginngrep på GBNR 4/117. 



 

I sin tilsynsrapport anførte kommunen at det ble vurdert som alvorlig at GBNR 4/117 var fylt opp 
med så store mengder masser uten at det er omsøkt eller gitt tillatelse til tiltak, og at pålegg om 
retting, tvangsmulkt eller andre reaksjoner ville bli vurdert. I svar på tilsynsrapporten skrev 
tiltakshaver at oppfylling var gjort for at tun 22 skulle få terreng som er tilpasset vegadkomst, og at 
dette var beskrevet i byggesøknaden for adkomstveger og VA. I januar i år ble det holdt et møte 
mellom tiltakshaver og kommunen, der det ble avtalt at kommunen skulle komme med veiledning 
om det bør søkes om oppfylling av tomten som terrenginngrep eller om anleggelse av midlertidig 
deponi. I februar rådet kommunen tiltakshaver til å søke om dispensasjon til å anlegge midlertidig 
deponi, og deretter søke om permanente terrenginngrep når disse er planlagt. I april vedtok 
kommunen overtredelsesgebyr for uaktsom eller forsettlig overtredelse av plan- og bygningsloven 
(heretter forkortet pbl.) § 20-2 første ledd (om søknadsplikt) og reguleringsplan for Høghaugen Øvre 
sin bestemmelse 1.2. 

Det er ikke angitt hvor lenge det er behov for dispensasjon, og søker sier at dette vil avhenge av 
situasjonen i hyttemarkedet. 

Dispensasjonssøknaden er behandlet uten å ta hensyn til at tiltaket allerede er utført. Det fremgår 
av juridisk litteratur at kommunen ikke skal ta hensyn til at tiltaket allerede er utført ved behandling 
av søknad:   

«Beslutter bygningsmyndighetene seg for å realitetsbehandle en etterhåndssøknad, skal den 
behandles på linje med en forhåndssøknad – se §§ 19-1 og 19-2. En «tilgivelsessøknad» skal 
behandles saklig i forhold til søkeren; uten å ta hensyn til at tiltakshaveren har forbrutt seg mot 
igangsettelsesforbudet i § 20-2 første ledd. Det skal med andre ord behandles som om tiltaket ikke 
var oppført. Dette syn er også lagt til grunn av Sivilombudsmannen i sak 2011/1482 og senere også i 
Somb. sak 2015/1370.» (Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og bygnings-rett, del II. Byggesaksbehandling, 
håndhevelse og sanksjoner, 3. utgave, Universitetsforlaget, 2018 s. 628, Juridika (kopiert 30. mai 
2022) 



Plangrunnlaget 

Planområdet inneholder flere arealformål, og Tun 22 er regulert til fritidsbebyggelse. 
Reguleringsplanens bestemmelse 1.2 Terrengtilpasning sier at «alle terrenginngrep skal planlegges 
og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes 
utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, 
parkeringsplasser, uteområder og etablert løyper/stier. (…)». 

Lovgrunnlaget 

Plan- og bygningsloven 
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)-(3). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, lovens formålsbestemmelse samt nasjonale og regionale interesser 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).  
 
Som plan- og bygningsmyndighet etter pbl. kan kommunen blant annet avsette areal til 
mellomlagring og behandling av masser, og gi tillatelse til for eksempel vesentlige terrenginngrep. 

Naboer og berørte interesser 
Eiere av GBNR 4/107, 4/140 og 4/141 er nabovarslet. Det kom ikke inn merknader. 

Vurdering 
Omsøkt tiltak krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt. 1.2 og arealformålet.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra,  
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig 
tilsidesatt. 

Reguleringsbestemmelse 1.2 Terrengtilpasning 
Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsen:  

«Alle terrenginngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som 
mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført 
opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og etablert 
løyper/stier. (…)». 

 
Bestemmelsen gjelder for alle arealformål i reguleringsplanen. Hensynene bak bestemmelse er ikke 
beskrevet i plangrunnlaget, og kommunedirektøren har derfor foretatt en objektiv vurdering av 
hensynene bak bestemmelsen. Øyer kommune har et mål om å skape god landskapsestetikk og å 
sørge for at hytteområder ikke mister sitt naturlige uttrykk etter utbyggingen. Dette er målsetninger 
som gjelder i spekteret fra den enkelte hytte til større områder bestående av flere hyttefelt. For å 
oppnå dette er ønskelig å bevare stedegen vegetasjon, som gjør kontrasten til ubebygde områder 
mindre, fordi skillet mellom bebygde og ubebygde områder får en gradvis overgang. Bevaring av 
stedegen vegetasjon er derfor en viktig faktor for å ivareta kommunens ønske om hytter og 
hyttefelt som ligger i naturen, fremfor hele hyttefelt som skiller seg tydelig ut fra området de ligger 
i. Det er også nødvendig at de tiltak som må gjennomføres, planlegges og utføres på den måten som 
gir de minste skadevirkningene. 



 
Tildekking av vegetasjon med masser fjerner tilgang på lys og oksygen, og avhengig av hvor tett 
tildekkingen er, og over hvor lang tid den skjer, vil vegetasjonen kunne dø. Kommunedirektørens 
vurdering av den omsøkte tildekkingen er at den er tett nok til å sperre ute sollys fra så godt som 
hele området hvor masser skal deponeres, og hindre oksygentilgangen for en betydelig del av 
vegetasjonen. Slik deponiet er omsøkt vil det etter kommunedirektørens syn helt klart påvirke et 
større areal enn det som er nødvendig for å oppføre bygninger m.m. Søker opplyser at det ikke er 
kjent hvor lenge det vil være behov for deponering på stedet, og kommunedirektørens vurdering er 
at deponeringen vil føre til at vegetasjonen på stedet før eller siden vil dø, og da vil anses som å 
være fjernet. 

For å oppnå minst mulig skadevirkning av et deponi, må arealet som benyttes ikke være større enn 
det som er nødvendig for å lagre massene. Ved å anlegge deponiet med større tykkelse/høyde enn 
det som er omsøkt, vil man påvirke et mindre areal og dermed oppnå mindre skadevirkning.  

Området der massene ønskes deponert er nedsenket i terrenget, og er ikke lett synlig på langt hold. 
Videre er det trolig mulig å revegetere området med stedegen vegetasjon etter at deponeringen har 
opphørt. Virkningene av et deponi vil dermed være begrenset til et mindre område; de vil ikke 
prege hele planområdet når det betraktes på avstand; og de vil være mulige å reversere gjennom 
revegetering, dersom det planlegges for dette ved utbygging av området. 

Fordi eksisterende vegetasjon vil fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger 
m.m., og fordi det er mulig å oppnå mindre skadevirkninger ved å deponere massene på et mindre 
område enn det som er omsøkt, vurderes det at hensynene bak bestemmelsen settes til side. 
Imidlertid vil virkningene ikke prege hele planområdet, samt være mulige å reversere, og 
kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynene bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til 
side. 

Hensyn bak lovens formålsbestemmelse eller nasjonale og regionale interesser blir ikke satt 
vesentlig til side.  

Arealformål i reguleringsplanen 
Området der det ønskes deponi har fritidsbebyggelse som arealformål. Hensynet bak bestemmelsen 
om arealformålet er at det skal kunne oppføres fritidsbebyggelse. Søknaden gjelder anleggelse av 
midlertidig massedeponi, og søker opplyser i søknaden at «Bruken av arealet til midlertidig 
massedeponi vil frafalle, og eiendommen i sin helhet vil gå tilbake til fritidsbebyggelse i forbindelse 
med opparbeiding av tomta», og videre at det vil være situasjonen i hyttemarkedet som avgjør hvor 
lenge det vil være behov for deponi.  
 
Ved å tillate et midlertidig massedeponi vil hensynet bak bestemmelsen om at område skal 
benyttes til fritidsformål bli tilsidesatt. En midlertidig dispensasjon vil imidlertid ikke sette 
hensynet vesentlig til side da deponiet skal fjernes etter en angitt tid og arealet kan etter 
dette bygges ut iht. regulert formål.  
 
De midlertidig deponerte massene vil kunne fjernes til enhver tid, dersom det skal oppføres 
fritidsboliger, og kommunedirektørens vurdering er derfor at hensynet bak bestemmelsen ikke 
settes til side. 
 
Konklusjon: Hensynene bak reguleringsbestemmelsen og arealformålet, lovens 
formålsbestemmelse, eller nasjonale og regionale interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
 



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. 

Deponering av masser som omsøkt krever dispensasjon fra både reguleringsbestemmelse 1.2 og 
arealformål. Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon er vurdert samlet for tiltaket. 

En fordel ved å kunne la masser ligge en tid etter oppgraving, er at det gir bedre muligheter for å 
finne egnede tiltak/prosjekter i nærheten å transportere massene til. Dersom masser må kjøres 
vekk direkte etter oppgraving, kan dette innebære færre valgmuligheter og trolig lengre 
transportavstander. Korte transportavstander gir den laveste belastning på infrastrukturen og de 
laveste klimagassutslippene, og også de laveste kostnadene. (Lavere kostnader er dog ikke vektlagt, 
da dette er en fordel kun for tiltakshaver.) Miljø skal tillegges særlig vekt etter pbl. § 19-2 tredje 
ledd, og kommunedirektøren anser nevnte klimahensyn som en fordel som tillegges stor vekt. 

Det er en ulempe at arealformålet settes til side i en periode. På en annen side er det ikke gitt at 
tomten ville blitt bebygd med fritidsformål i den perioden dispensasjonen hadde vart. Det er likevel 
ikke slik at fordi et areal ikke blir tatt i bruk til det det er regulert til med en gang, er det kurant å 
benytte arealet til noe annet. Det er gitt tillatelse til tiltak i nærheten av omsøkt deponi, men 
bygningene er ikke ferdigstilte. Naboer vil derfor i liten grad bli berørt av at det er et midlertidig 
deponi i nærheten. Ulempen tillegges liten vekt.  

Etter kommunedirektørens vurdering vil vegetasjonen på stedet mest trolig dø. Dette vil imidlertid 
ikke prege hele planområdet, og det vil trolig være mulige å revegetere området med de fleste 
vekstene, men regnes like fult som en ulempe som tillegges stor vekt. Bevaring av vegetasjon og 
inngrep i naturen er forhold om miljø som er regulert i plan- og bygningsloven § 19-2 tredje ledd, og 
skal tillegges særlig vekt. 

Kommunedirektørens vurdering er at fordeler og ulemper står omtrent i likevekt, og at fordelene 
ved å gi dispensasjon dermed ikke er klart større enn ulempene. Begrepet “klart større” betyr at det 
må være kvalifisert overvekt. Siden fordelene og ulempene veier likt, har kommunen ikke hjemmel 
til å innvilge dispensasjon.  

Konklusjon: Fordelen ved å innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2 annet ledd.   

 

Kan-skjønnet 

Kommunedirektøren har ikke foretatt en vurdering av kan-skjønnet fordi et av de to kumulative 
vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er oppfylt.  

  



 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. §§ 19-2 og 19-3 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre 
arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi og 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.2. Et av de to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke 
oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene om terrengtilpasning settes ikke vesentlig til side, men 
fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 

 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger 


