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DISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 074/018  
Arkivsaksnr.: 21/2238     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet (Nytt vedlegg etter høring) 
- Merknad fra Innlandet fylkeskommune (Nytt vedlegg etter høring) 
- Merknad fra Statens vegvesen (Nytt vedlegg etter høring) 
- Merknad fra Hafjell Maskin AS/Vestsia Eiendom AS/ Hafjell Rampa AS (Nytt vedlegg 

etter høring) 
- Søknad om rammetillatelse (inkl. dispensasjonssøknad,) datert 13.08.21 
- Tegninger, datert 08.07.21 
- Kart, datert 08.07.21 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Merknad fra Dag Elvebakken (Nytt vedlegg etter høring) 
- Samlet saksfremstilling PMU-sak 83/20, 18.08.20. 
- Reguleringsplan for «Tingberg industriområde,» vedtatt 27.05.10.   

 
Sammendrag: 
Sammendrag fra første behandling i PMU 9.11.2021 
Anlegg Øst Entreprenør AS søker om dispensasjon fra industriformål i forbindelse med 
anleggelse av boligrigg. Kommunedirektøren finner ikke de to kumulative 
dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen avslås. 
 
Sammendrag før vedtak etter høring er gjennomført: 
Kommunedirektøren finner fremdeles at de to kumulative dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-
2 ikke er oppfylt. Høringen har styrket kommunedirektørens holdning, og anbefaler at 
dispensasjonen avslås. 
 
Saksutredning: 
Saksframlegget er i første del identisk med forrige behandlings saksframlegg. Det er først på 
side 7 at høringsmerknadene behandles og ny konklusjon trekkes. 
 
Bakgrunn 
Anlegg Øst Entreprenør AS søker om dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan for 
«Tingberg industriområde,» vedtatt 27.05.10. Dette er i forbindelse med søknad om 
rammetillatelse for oppføring av boligbrakker på gbnr. 74/18 (Industrivegen 50.) 
Eiendommen fungerer i dag som hovedlager for Anlegg Øst Entreprenør AS.  
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Selskapet har tidligere fått innvilget søknad om å 
etablere boligrigg i Kongsveien 171, men denne 
eiendommen er solgt, og det søkes derfor om ny 
plassering på Industrivegen 50. Boligriggen har som 
hensikt å innlosjere arbeidsfolk med hjemsted utenfor 
regionen, og er en følge av økt arbeidsmengde og 
utbygging av E6 nordover fra Moelv.  

 
 

Plangrunnlaget 
Reguleringsplan for «Tingberg industriområde» utgjør 
plangrunnlaget for eiendommen. Eiendommen er i 
denne planen regulert til «vegetasjonsskjerm,» 
«industri» og «kombinert bebyggelse og anleggsformål 
massetak/industri,» i tillegg til «hensynssone 
høyspenningsanlegg.»  Omsøkt tiltak ligger i nordlig 
hjørne av eiendommen, og hensynssone 
høyspenningsanlegg og vegetasjonsskjerm berøres 
ikke, og vurderes ikke nærmere i denne sammenheng.  
 
 
 
Iht. reguleringsbestemmelsene skal område regulert til 

kombinert formål, endre formål fortløpende fra masseuttak til industriformål i det massene 
er tatt ut. Det fremgår av søknaden at masseuttak er ferdigstilt, og bestemmelser for 
«industri» gjøres dermed gjeldende.  
 
Tiltaket berører både industri-felt omfattet av bestemmelse 2.2, samt industri-felt omfattet 
av bestemmelse 2.5: 
 

- 2.2 «I området satt av til industri tillates det bygninger til industriformål med 
tilhørende kontorfunksjoner og anlegg.» 

 
- 2.5 «… industriområde for generell industriproduksjon, verkstedvirksomhet, 

servicevirksomhet, lagervirksomhet og miljøstasjon.» 
 

Til tross for en noe ulik ordlyd, vurderes essensen som industri-område å være den samme. 
Ingen av feltene åpner for beboelse, og dispensasjonen for å oppføre midlertidig boligrigg 
omhandler fravik fra industriformålet.  

Kart (situasjonsplan) over omsøkt brakkerigg

Tegning - fasade på brakker

Eiendommen er markert i rødt med gjeldende 
reguleringsplan som kartgrunnlag.
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Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår 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 kommunedirektøren 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 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer og berørte interesser 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse 
med dette. 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 anbefaler kommunedirektøren at dispensasjonen avslås fordi de to 
dispensasjonsvilkårene ikke anses som oppfylt. Iht. «Rundskriv om dispensasjon» av 
statsforvalteren i Innlandet (sist rev. sept. 2021) skal det i slike tilfeller innstilles på negativt 
vedtak uten ekstern høring. Er politisk utvalg uenig og vil gi dispensasjon, skal utvalget 
returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring. 
 
Vurdering 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er kjørt 
analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av betydning 
utover det som beskrives her. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Eiendommen er opparbeidet med belegningsstein på hele området, og det er ikke behov for 
terrengarbeider for å sette opp brakkerigg. Iht. søknad vil eksisterende avkjøring fra 
Industrivegen benyttes. Anlegget tilknyttes kommunal VA via eksisterende ledningsnett på 
eiendommen.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil ikke berøre landbruksdrift eller dyrkbar jord. Kommunedirektøren kan ikke se at det 
medfører ulemper for landbruket.  
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Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det 
anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for 
naturmangfold.  
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Vestlig del berøres av gul støysone fra veg, men tiltaket er plassert med god avstand til 
denne og påvirker ikke vurderingen.  
 
Vurdering av dispensasjon etter pbl. § 19-2  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. §  
19-2.  
 
Hensyn bak bestemmelsen  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Regulering av et område 
til industri kan være et grep for å unngå boligbebyggelse og uheldig funksjonsblanding. Som 
hovedregel må man anta at et industriområde ikke er tilrettelagt for boligbebyggelse, blant 
annet med vekt på miljøhensyn. Det kan også tenkes at virksomhet i tråd med 
industriformålet begrenses som følge av boligriggen, og kommunedirektøren påpeker at det 
er to forskjellige formål som vanskelig lar seg forene.  
 
Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» må sees i sammenheng med pbl. § 19-2 tredje ledd hvor det 
fremgår at man skal legge vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet 
og tilgjengelighet. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at dispensasjon åpner for 
løsninger som er til nevneverdig skade for slike hensyn. Det kan f.eks. foreligge økt 
forurensning og liten tilgang til utendørs oppholdsareal på industriområdet. Likevel 
begrunnes søknaden med at det er et midlertidig tiltak som vil opphøre ila. 2026. Tiltakets 
midlertidighet vektlegges, og det må legges til grunn at generelle miljømessige krav ikke bør 
være like strenge som permanent beboelse. Kommunedirektøren vurderer også at 
boligbrakker i en rekke tilfeller utgjør en nødvendighet for pendlende arbeidere og muliggjør 
industriell virksomhet.     
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Kommunedirektøren vurderer at hensyn bak industriformålet ikke vesentlig tilsidesettes ved 
dispensasjon.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Boligriggen begrunnes i økt arbeidsmengde og behov for innlosjering av 
arbeidsfolk. Fra et næringsmessig perspektiv kan tiltaket således hevdes å være positivt. 
 
Søknaden tolkes dithen at boligriggen først og fremst er tiltenkt arbeidstakere til bygging av 
E6, da dette er det eneste prosjektet som spesifiseres. Det er også dette prosjektet som 
sluttdato er satt ut ifra. Brukerne av boligriggen vil dermed ikke ha sin arbeidsplass på/i 
nærheten av industriområdet, og tiltaket kan ikke knyttes direkte til industrivirksomhet på 
eiendommen. Enkel tilgang til arbeidssted og kort reisevei kan dermed ikke benyttes som 
argument for tiltaket.  
 
Videre ligger eiendommen som en del av et større industriområde på vestsiden av Lågen, 
relativt langt fra etablerte boligfelt. Det er også langt til sentrum (ca. 3,5km) og dårlig med 
kollektivtilbud i området. Kommunedirektøren vurderer boligriggens plassering som uheldig, 
både av hensyn til industrivirksomhet og fremtidige beboere. Beboerne må godta reduserte 
boforhold, bl.a. ift. støy, uteareal og perifer beliggenhet. Beboerne vil også i stor grad være 
bilavhengig, både til/fra arbeidsplass, butikker og Øyer sentrum. Potensialet for 
industrivirksomhet vil videre begrenses og måtte ta hensyn som ikke er optimale. Generelt 
er det en uheldig funksjonsblanding som tillegges vekt i vurderingen. 
 
I søknaden vises det til tidligere innvilget dispensasjon på Kongsvegen 171 om tilsvarende 
tiltak (ref. PMU-sak 83/20, 18.08.20.) Kommunedirektøren mener likevel presedens-
argument ikke kan gjøres gjeldende i denne sammenheng, da forutsetningene for de 

omsøkte eiendommene er svært ulik. 
Dispensasjonen som ble innvilget på Kongsvegen 
171, er begrunnet med at områdene rundt er 
hovedsakelig boliger, samt kollektivtilbud og 
nærhet til sentrum. Den nye eiendommen som 
omsøkes (Industrivegen 50,) ligger i et område 
som i langt større grad er preget av 
industrivirksomhet. Intensjonen om at dette skal 
være et industriområde fremkommer også 
tydelig av kommuneplanens arealformål (se 
kartutsnitt t.v.)  

 
  
Det må også nevnes at det er en knapphet på 

næringsreserve i kommunen, noe som er tema i det pågående arbeidet med 
kommunedelplan for øyer sør. Det er viktig at de områdene som faktisk er regulert til 
industriformål også blir benyttet til industri. Ved en dispensasjon, vil eventuell 
industrivirksomhet måtte ta hensyn som ikke er optimale. Dette kan også sees i forhold til 
jordvernet, som tilsier at det er viktig å utnytte industriområder på en god måte slik at man 
unngår at nye jordbruksarealer går tapt. 

Kartutsnittet viser eiendommens 
plassering i den større kontekst med 
kommuneplanens arealformål.
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Av fordeler må det trekkes frem at tiltaket sørger for at en lokal bedrift får mulighet til å 
huse den arbeidskraft som til enhver tid er nødvendig. Fra et næringsmessig perspektiv kan 
tiltaket således hevdes å være positivt. Kommunedirektøren mener likevel det finnes 
områder i kommunen som er mer egnet for slik bebyggelse enn hva den omsøkte tomt er, og 
mener at dette argumentet ikke kan tillegges særlig vekt.  
 
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene er klart større enn ulempene. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl § 19-2 er dermed ikke oppfylt, og kommunen har ikke 
hjemmel til å innvilge dispensasjon. Dersom dispensasjon skal kunne gis, må det fremføres 
fordeler som kan ansees som klart større enn ulempene. Dersom plan- og miljøutvalget 
vurderer søknaden annerledes, må dette begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. 
Dersom dispensasjon ønskes innvilget på tross av kommunedirektørens anbefaling, må 
utvalget returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
industriformål for å anlegge boligrigg på gbnr. 74/18. 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 09.11.2021 sak 113/21 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet omforent forslag: 
Plan- og miljøutvalget sender saken tilbake til administrasjonen for utsendelse på ekstern 
høring. Plan- og miljøutvalget vil understreke at det søkes om en midlertidig dispensasjon. 
Videre anser utvalget boligriggen som en del av anlegget for utbygging av E6 og mener dette 
ikke kan vurderes på lik linje med et annet boligområde. 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget sender saken tilbake til administrasjonen for utsendelse på ekstern 
høring. Plan- og miljøutvalget vil understreke at det søkes om en midlertidig dispensasjon. 
Videre anser utvalget boligriggen som en del av anlegget for utbygging av E6 og mener dette 
ikke kan vurderes på lik linje med et annet boligområde. 
 
Kommunedirektøren sendte dispensasjonssøknaden på høring, og det kom inn 5 merknader, 
hvorav en ikke hadde noe å tilføye. Denne er ikke vedlagt saken. 
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Sammendrag av høringsinnspill med kommunedirektørens kommentarer: 
Statsforvalteren i Innlandet 
«Statsforvalteren støtter kommunen i at plassering av brakkeriggen ikke er optimal med tanke på hvilke 
andre funksjoner som finnes i dette området. Avstanden til Øyer sentrum (Granrudmoen), med butikker 
og andre sentrumsfunksjoner, er ca. 4 km. Det er også uheldig hvis etableringen beslaglegger 
næringsareal, og dermed fører til press på andre områder.  
Vi kan imidlertid ikke se at en midlertidig tillatelse for å anlegge brakkerigg på eiendommen vil være i 
strid med nasjonale eller regionale interesser. Dispensasjonssaken vil først og fremst berøre lokale 
interesser.» 
 
Innlandet fylkeskommune 
«Fylkeskommunen har vurdert saken og støtter kommunens vurdering. Plassering av brakkerigg bør gi 
bedre bokvaliteter og sett i sammenheng med mangel på industriområder i området mener vi at 
alternative tomter skal vurderes. Vi minner om at det positivt vedtak i denne saken kan skape presedens 
for lignende tiltak. Det vil av den grunn være særs viktig at kommunen begrunner hvorfor det eventuelt 
er riktig å gi dispensasjon i denne saken, samt at lovens to vilkår i pbl § 19-2 er oppfylt. Vurderingene 
skal følge plansaken og fremgå av vedtaket i saken.» 
 
Statens vegvesen: 
«Vi støtter kommunedirektørens vurderinger om at området ikke egner seg til boligbrakker og anbefaler 
slike etableringer i mer sentrumsnære områder. Ettersom det er snakk om en relativt kort periode ut 
2026 og boligbrakkene anses som en del av anlegget for utbygging av ny E6 vil vi likevel ikke fraråde at 
det blir gitt dispensasjon i saken.» 
 
Hafjell Maskin AS m.fl.: 
«Egen virksomhet på gbnr 74/26 og 74/29 er i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser og 
gjeldende driftsplan. En dispensasjon må ikke begrense vår virksomhet på eiendommene vi disponerer. Vi 
forutsetter at Øyer kommune legger til grunn den virksomheten vi driver og kan drive iht 
reg.bestemmelser ved behandling av denne disp.søknaden.» 
 
Kommunedirektørens vurdering av innkomne merknader 
Kommunedirektøren finner at regionale myndigheter støtter kommunedirektørens syn på at 
det ikke kan anlegges brakkerigg uten forutgående dispensasjonsbehandling. Ønsket tiltak er 
ikke i tråd med reguleringsplanens kart og bestemmelser. Det må foreligge klart større 
fordeler enn ulemper ved tiltaket for å kunne innvilge søknaden. Videre fremføres det støtte 
for kommunedirektørens bekymring for bokvalitet mht. støy og støv og manglende 
uteoppholdsareal. 
 
Regionale myndigheter støtter også kommunedirektørens syn om at det er uheldig å 
beslaglegge areal som ikke er regulert til ønsket tiltak.  
 
Statens vegvesen fraråder likevel ikke en midlertidig dispensasjon. Dette begrunnes med at 
tiltaket fremføres å være en del av utbygging av ny E6 med avgrenset tidsperiode. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering.  
 
Statsforvalteren legger til grunn at tiltaket ikke er i strid med nasjonale eller regionale 
interesser. Tiltaket berører først og fremst lokale interesser. Kommunedirektøren tar 
merknaden til orientering. 
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Kommunedirektøren legger til grunn at Hafjell Maskin AS har en driftskonsesjon fra 
5.11.2019. Denne gjør at det innenfor området til Hafjell Maskin kan utføres knusing og 
sortering av steinmasser fem dager i uken til gitte tider. Ved høring av driftskonsesjonen i 
2019 ble det gitt negative merknader fra to boligeiendommer i området. Disse fremførte 
plager med støy og støv som vektige argumenter for å ikke gi driftskonsesjon. Slike uttalelser 
underbygger kommunedirektørens bekymring for egnethet mht. søvn og hvile når man ikke 
er på jobb. Kommunedirektøren finner at virksomhet i tråd med arealformålet ikke må bli 
begrenset av ønskede tiltak som ikke er i tråd med arealformålene. Kommunedirektøren tar 
merknaden til etterretning. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren fikk saken i retur fra PMU for å sende den på høring før vedtak i nytt 
plan- og miljøutvalget. 
 
Plan- og miljøutvalget vedtok ved forrige behandling følgende presisering: 
«Plan- og miljøutvalget sender saken tilbake til administrasjonen for utsendelse på ekstern 
høring. Plan- og miljøutvalget vil understreke at det søkes om en midlertidig dispensasjon. 
Videre anser utvalget boligriggen som en del av anlegget for utbygging av E6 og mener dette 
ikke kan vurderes på lik linje med et annet boligområde.» 
 
Kommunedirektøren legger til grunn at store samferdselsprosjekter avsetter arealer egnet til 
midlertidige rigg og anleggsområder innenfor eget planområde. Nye Veier AS har fått tildelt 
utvikling av E6 fra Moelv til Otta, rv. 4 Gjøvik-Mjøsbrua og E136 fra Dombås til Vestnes. Når 
reisevegen blir lang mellom der maskinene går i arbeid og der hvor innlosjering av mannskap 
er, blir det en mertrafikk som ikke er ønskelig.  
 
Kommunedirektøren finner at innlosjering av arbeidsressurser i store vegprosjekter best 
løses innenfor planområdet til disse prosjektene. Det kunne stilt seg annerledes dersom det 
var innrettet slik at entreprenører hadde krav til å holde/skaffe egen innlosjering. 
Kommunedirektøren er ikke kjent med at slike krav fremsettes i entreprisene. 
 
De store vegprosjektene, E6, rv. 4 og rv. 136, vil trolig pågå lengre enn til 2026. Dersom det 
innvilges en midlertidig dispensasjon, er det mulig at tidsrammen ikke holder, og da vil det 
bli behov for en forlenging. Med stabilt mannskap, så vil det være de samme menneskene 
som over en lengre periode får innkvartering på et område som ikke ansees som egnet. 
Videre vil riggen beslaglegge området lengre.  
 
Videre er området som ønskes for innlosjering lite egnet til formålet. Støv og støy er viktige 
elementer som kan forringe restitusjon etter en lang arbeidsdag. Innenfor store 
vegprosjekter er det ofte skiftarbeid. Ved skiftarbeid er det viktig at riggen ligger skjermet til, 
slik at de som jobber kveld/natt kan sove/restituere på dagtid. Et knuseverk som nærmeste 
nabo, vurderes å ikke gi tilfredsstillende forhold for søvn/hvile på dagtid.  
 
Det fremføres fra regionale myndigheter at industriarealer i kommunen er mangelvare. Og 
at områdene bør nyttes som avsatt formål. Siden det er Anlegg Øst som eier området, vil 
selskapet til enhver tid ha hånd om egen arealdisponering/bruk. Dette kan ikke overstyres av 
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kommunen så lenge bruken er innenfor planens rammer. Det er viktig at kommunen ikke 
åpner for å uthule arealformålet med tiltak som best løses på andre lokasjoner. 
 
Etter gjennomført høring har kommunedirektøren ikke funnet at anbefalingen bør endres.  
Det vektlegges at området ikke er egnet på grunn av støy og støv fra omkringliggende 
industri/næringsvirksomhet. Nærmeste nabo har driftskonsesjon på å knuse stein på dagtid 
7-22 mandag til torsdag. Fredag avsluttes senest 18. Konsesjonen har en varighet på 10 år, 
og kan forlenges. 
   
Det legges også vekt på at det innenfor reguleringsplanene for større vegprosjekter 
innreguleres midlertidige riggområder som har til hensikt å ivareta innlosjering.  
 
Dersom Anlegg Øst har behov for riggområder i Øyer kommune, må det vurderes andre 
områder.  
 
Kommunedirektøren har også for noen år tilbake svart på henvendelse om etablering av 
boligrigg for FH-gruppen på naboeiendommen. I den korrespondansen ble samme argument 
fremført; at tiltaket ikke var i tråd med arealformålet, at området ikke var egnet grunnet 
driften i området (på eiendommen og generelt) samt avstand fra sentrum, kollektiv etc. 
Kommunedirektørens svar medførte at en dispensasjonssøknad ikke ble innsendt. 
 
Det vurderes at dispensasjon i denne saken kan innebære fare for presedensvirkning, blant 
annet fordi forestående vegprosjekter kan medføre lignende arealbehov og evt. 
dispensasjonssøknader. Det kan også være problemstillinger som er overførbare for andre 
arealformål som ønskes nyttet i strid med avsatt formål. 
 
Kommunedirektøren vektlegger at kommunen skal ha en konsekvent holdning til uheldig 
kombinasjon av arealbruksformål, og at det er kommunens frie forvaltningsskjønn å ikke 
tillegge midlertidighet særlig vekt i vurderingen av søknaden. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
industriformål for å anlegge boligrigg på gbnr. 74/18. Fordelene ved å innvilge søknaden er 
ikke klart større enn ulempene ved å avslå. 
 
Det legges vekt på ulempene ved støy og støv fra omkringliggende industriaktivitet, og en 
konsekvent holdning til at industriaktivitetene innenfor planen ikke er forenelig med 
boligrigg uavhengig av midlertidighet på denne. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - GBNR 16/378/0/0  - 118 MOSETERTOPPEN -  FELLES ADKOMST TIL BF5 OG 
BFK1- UNNTAK FRA KRAV OM DETALJREGULERING 
 
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: IEIGB 

3440/16/378/0/0  
Arkivsaksnr.: 21/3237     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om tillatelse til tiltak (02.12.2021) 
- Søknad om dispensasjon (02.03.2022 
- Tegning C30-1 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelser av 28.05.2009 

 

Sammendrag: 

Structor AS søker på vegne av tiltakshaver Alpinco Gondoltoppen AS om dispensasjon fra 
punkt 3.4 i reguleringsbestemmelsene for Mosetertoppen, om krav om godkjent 
detaljregulering før byggearbeider kan iverksettes. 

Kommunedirektøren finner at de lovbestemte vilkårene er oppfylt, og anbefaler at det gis 
dispensasjon. 

 

Saksutredning: 

Den 02.03.2022 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra punkt 3.4 i 
reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan 118 Mosetertoppen, om krav om godkjent 
detaljregulering før byggearbeider kan iverksettes.  

De aktuelle byggearbeidene er felles adkomstveg til felt FT/BFK1 og BF5 i reguleringsplan for 
Mosetertoppen sentrum. Adkomsten er planlagt fra Pjeksen via felt FB13 tilhørende 
reguleringsplan 118 Mosetertoppen. Adkomst er planlagt med 5,0 meters bredde og vises i 
plan og profil på tegning C30-1 (vedlagt), samt i figuren under. 
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Figur 1: Omsøkt løsning for felles adkomst, vist på reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum. Markeringene 
med A og C viser adkomster som vil bli erstattet av felles adkomstvei. 

 

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 nabovarslet til 16/1, 16/101 og 16/377.  

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. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
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Plangrunnlaget 

Bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra lyder: 

 
 

Vurdering: 

Miljø og naturmangfold 

Naturmangfoldloven §§ 8-10: 
Det er ingen registrerte truede arter eller arter av særskilt forvaltningsinteresse i FB13 eller 
omkringliggende områder, og feltet er tilsynelatende homogent med tanke på naturtype. 
Det vurderes at påvirkning på naturverdier sannsynligvis vil være den samme enten veien 
anlegges før eller etter detaljregulering. 
 
Friluftsinteressene i området vil ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. I området er det 
hovedsakelig vegsystem/skiløypetraséer som nyttes for å gå og sykle. 
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Vegen skal plasseres i et felt som gjennom en planprosess er godkjent for 
fremtidig utbygging. 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 på naturmangfoldet utover det som er akseptert ved vedtak av reguleringsplan 
for Mosetertoppen. 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 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 kulturminner i dette området. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: Veien vil måtte krysse vannstrenger markert med blått i 
figur 1. Sårbarhetsvurdering av bekker i Øyer Sør (Norconsult, 2022) peker ikke på noen 
sårbare områder i nærheten av den planlagte veien. 

  

Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon kan gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

 



  Sak 39/22 
 

 Side 14 av 15   
 

Hensynet bak bestemmelsen om krav om detaljregulering 

Arealene våre skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte, og naturverdier og -farer skal 
hensyntas. Detaljregulering er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette. Å gi tillatelse til 
tiltak uten detaljregulering vil kunne innebære at arealene ikke utnyttes rasjonelt og trygt.  

Den omsøkte løsningen vil erstatte tre  anviste adkomster. Disse tre adkomstene ville på 
grunn av stor høydeforskjell krevd store terrenginngrep. Den omsøkte løsningen utgjør også 
et betydelig terrenginngrep, men inngrepene samles til ett tiltak, som følger terrenget, og 
kommunedirektøren mener dette kan være bedre med tanke på både arealutnyttelse og 
estetikk. 

De to vannstrengene som går gjennom FB13 må krysses av veien i den omsøkte løsningen. 
Man kan se for seg at det ville vært mulig å få til god arealutnyttelse av feltet uten å krysse 
vannstrengene, men dersom det gis dispensasjon vil en slik vurdering av arealutnyttelse ikke 
bli gjennomført. Det er uheldig. Imidlertid er begge vannstrengene betydelig påvirket 
gjennom omlegging og/eller plastring, og det er ikke gitt at eventuelle 
detaljreguleringsforslag som krysset vannstrengene ikke ville bli godkjent av kommunen. Det 
forutsettes at alle lovkrav for sikring av bekkekryssing etterleves.  

Kommunedirektøren finner at omsøkte plassering er til minst hinder for videre utnyttelse av 
det uregulerte området, og hensynet bak bestemmelsen settes ikke til side. 

 

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. 
 
- Samling av adkomster gir mer ryddig trafikkbilde og vil være et positivt bidrag til 
trafikksikkerheten i området 
- Omsøkt løsning fjerner behovet for totalt tre svært bratte adkomster til byggeområdene 
FT/BFK1 og BF5, med ytterligere bidrag til trafikksikkerhet og fremkommelighet vinterstid 
- I motsetning til nevnte adkomsters betydelige skjæringer og fyllinger vil omsøkt løsning 
kunne følge terrengets former og gli bedre inn i landskapet. 
- Felles adkomst, med direkte innkjøring i parkeringsgarasje i felt FT/BFK1, muliggjør høy 
utnyttelse av dette feltet. 
- Sambruk av adkomster muliggjør rasjonell utbygging og reduserer kostnader og 
ressursbehov, særlig sett i et livsløpsperspektiv. 
 
Ulempene ved å innvilge dispensasjon er at kommunen må tillate utbygging av veien før 
området er detaljregulert, og at veien vil krysse begge vannstrengene. Ulempene er 
beskrevet i avsnittet om vurdering av hensynet bak bestemmelsen om krav om 
detaljregulering. 
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Samlet vurdering 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynene bak bestemmelsen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det 
må antas at vegen ligger plassert innenfor området på en slik måte at videre regulering ikke 
hindres nevneverdig. 

 

Kommunens frie forvaltningsskjønn: 

Faren for presedens er lav ved å gi dispensasjon i denne saken. Det er lite sannsynlig at det 
kommer mange lignende tilfeller senere. For fremtidige reguleringer bør det bli satt 
forventninger om rekkefølge i utbygging, slik at dette forhindres. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad 
om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.4 om krav om 
detaljregulering før byggearbeidene kan iverksettes. De to kumulative vilkårene i § 
19-2 er oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 
Vedtaket begrunnes med at den omsøkte løsningen reduserer antallet adkomster, gir færre 
store skjæringer i bratt terreng, og bedrer trafikksikkerheten i området. Dessuten kan det se 
ut som at vegen ligger slik til at den ikke er til hinder for utvikling av fritidsbebyggelse i FB13. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør 
 
 


