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Sammendrag: 
Hafjell Nord AS søker dispensasjon fra pkt. 2.8 og 9.1 i reguleringsbestemmelsene til 
reguleringsplan for Lisetra 2, planID 153A. De ønsker å ha redusert bredde på skiløype BST5 
forbi gbnr 26/181 og 26/182. Videre ønsker de dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene 
som krever at BST5 skal være opparbeidet og godkjent før fradeling av BFF 17 og 18 kan 
starte. Kommunedirektøren mener vilkårene for å innvilge dispensasjonssøknaden ikke er 
til stede og foreslår at søknaden avslås. 
 
Saksutredning: 
Hafjell Nord AS søkte 7.2.2020, om dispensasjon fra breddekrav på skiløype BST5 forbi gbnr 
26/181 og 26/182. I reguleringsplan for Lisetra 2 står det at sekundære skiløyper skal 
opparbeides med bredde 5 meter. Videre er det et rekkefølgekrav om at blant annet 
skiløype BST5 skal være opparbeidet før Hafjell Nord AS kan utvikle BFF17 og BFF18. De 
ønsker å opparbeide BST5 som en smal skiløype i en lengde på ca. 90 meter forbi to 
fritidstomter hhv gbnr 26/181 og 26/182. Saken har vært sendt på høring til berørte 
grunneier, velforeningene på Lisetra og Øyer turskiløyper. Regionale myndigheter er ikke 
hørt, da denne dispensasjonssøknaden ikke berører deres myndighetsområde. 
 
Det er kommet inn 7 merknader, hvorav Hafjell Nord AS også har inngitt merknad til sin 
egen søknad. Under sammenfattes merknadene kort. Alle innkomne merknader legges ved 
i sin helhet, se vedlegg nr. 2-8. 

 Elise Norberg og Peer Berg (eier av gbnr 26/180)– imøteser søknaden og aksepterer 
at skiløype forbi deres 2 naboeiendommer i vest kun opparbeides i en bredde på 2 
meter. 



 Øyer turskiløyper v/ styreleder Fred A Gade, motsetter seg at det gis dispensasjon. 
En dispensasjon vil medføre at skiløype BST5 ikke kommer til å bli preparert. Det er 
ikke aktuelt å kjøre til innsnevringen fra to sider. Skiløypa vil da i sin helhet være 
uaktuell å preparere. ØT mener ansvaret for problemene, og i det hele det som er 
situasjonen på Liesetra, ligger hos Hafjell Nord AS og deres infrastrukturselskap 
Liesetra Infra AS med samme styre som Hafjell Nord. ØT mener at Hafjell Nord AS 
ikke kan søke dispensasjon fra planen for å få rettet egne feil når ulempene blir 
store og formålet med rekkefølgekravet bortfaller. Etter pbl § 19-2 må ikke 
hensynene bestemmelsen skal ivareta bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon må også være klart større enn ulempene. ØT mener at ingen av 
vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon er til stede. Rekkefølgekravet skal sikre 
skiløyper for hele hytteområdet. ØT ser heller ingen fordel ved å gi dispensasjon 
utover utbyggers økonomiske vinning for å realisere tomtereserven. Ved å gi 
dispensasjon skyves utfordringen med skiløype BST5 over på hytteeierne, 
velforeningen, ØT, skiløpere og kommunen. Hafjell Nord AS bør istedenfor å få 
dispensasjon gå i dialog med grunneiere og få til en helhetlig løsning på løypenettet 
på Lisetra. Lisetra er et viktig langrennsområde.  
 

 Odd Arne Kruke (gbnr 28/1). Viser til at kommunen er kjent med hans mening om 
saken. Viser til at både Hafjell Nord As og kommunen ikke har gjort jobben sin. 
Problemer er bare skjøvet på. Både Hafjell Nord AS og kommunen burde skriftlig 
innrømmet feil helt fra starten av reguleringsplanprosessen. Fremfører at det har 
vært sagt usannheter og gjort dokumentunderslag. Han føler seg dolket i ryggen. 
Han har tidligere bedt Hafjell Nord AS redegjøre for de tilbud de fremfører at han 
skal ha fått fra dem. Dette er ikke gjort. Hafjell Nord AS kommer med usannheter og 
innholdet i dispensasjonssøknaden er intet unntak. Dersom det innvilges 
dispensasjon fra reguleringsplanen viser det at planen ikke var god nok i 
utgangspunktet. 

 
 Hafjell Nord AS v/ Kai Torkildsen, Viser til at skiløypa ble tegnet inn tidlig på 2000-

tallet, men at det først 15 år senere blir klart at grensen mot gbnr 28/1 ikke var 
korrekt og at deler av skiløypa lå på naboens grunn. Kommunen underrettet ikke 
utbygger når feilen ble kjent. Hadde utbygger kjent til feilen, ville tomtene 26/181 
og 26/182 blitt justert. Det kan ikke finnes annen løsning enn å innvilge 
dispensasjon. Utbygger har kompensert grunneierlaget og grunneiere med over 1 
million kroner uten at saken er løst. Det er urimelig at en grunneier kan stanse 
planen ved å nekte en rimelig kompensasjon. Velforeningen har uttalt at de ikke 
akter å kjøre løypemaskin i det aktuelle område i overskuelig framtid. Videre kan det 
kjøres scooter der og folk kan gå uten løyper. 

 
 Lisetra Hytteeierforening (velforening for deler av regplan Lisetra 2 samt 

reguleringsplan for Sæterberget). Det er behov for den aktuelle skiløypa og de 
bestrider at det er grunnlag for dispensasjon fra rekkefølgekravet. I dag brukes BST2 
av velforeningens medlemmer. Det er også med denne skiløypa problemer med 
eierskap til løypetraseen. I lys at den problematikken må BST5 bestå som en 
fullverdig 5 meters løypetrase og opparbeides slik at den kan prepareres med lite 
snø. BST2 krever grunneiers samtykke dersom denne skal kjøres i full bredde eller 



opparbeides på barmark i full bredde. Mer utbygging på Lisetra vil også medføre 
behov for en ny tilfartsløype som BST5. Velforeningen finner ikke at fordelene er 
klart større enn ulempene ved å innvilge en dispensasjon. Utbyggers fordel med å få 
innvilget dispensasjon kan ikke tillegges vekt. Og det er ikke korrekt å gi hytteeierne 
problemet med å få løst skiløype utfordringen innenfor planområdet. Videre selges 
hyttetomtene på Lisetra med reklame om skiløyper inn i feltet. Tomtekjøpere vil da 
ikke få det de var forespeilet ved kjøp. Velforeningen henstiller utbygger og 
grunneiere som er involvert i løsningen med BST5 om å komme til enighet. 
 

 Liesetra Velforening (velforening for deler av reguleringsplan for Lisetra 2). Ønsker 
ikke at det innvilges dispensasjon. Fremfører mye av det samme som Øyer 
turskiløyper fremfører. Videre trekkes det fram at Lisetra er markedsført som et 
langrennsområde på grunn av sin beliggenhet. Det interne løypenettet er 
markedsført og det vil frata tomtekjøperne det de ble forespeilet ved 
kjøpstidspunkt. Det er kun en fordel ved å innvilge dispensasjon og den tilfaller 
Hafjell Nord AS som får realisert sine tomter som er låst i rekkefølgebestemmelsen. 
Velforeningen noterer seg at kommunen strekker seg langt for å kompensere for 
Hafjell Nord AS og mangler i planprosessen forut for denne dispensasjonen. 

 
 Cecilie Martinsen/Johannes Hauge (eier gbnr 26/181). Imøteser søknaden slik at de 

selv ikke behøver å få opparbeidet innregulert skiløype over egen eiendom. De 
ønsker imidlertid et vilkår for dispensasjon om fysisk avgrensning av skiløypa mot sin 
eiendom enten i form av steiner eller skigard. Dette for å unngå potensielle 
konfliktsituasjoner med denne innsnevringen over tid. Med bakgrunn i egen erfaring 
med Hafjell Nord AS ønsker de at avgrensningen må være opparbeidet før 
rekkefølgebestemmelsen oppheves. 

 
 
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. Kommunedirektøren anser det ikke som 
nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke 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 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). 
 
Naboer:  
Aktuelle naboer er varslet. I tillegg er velforeningene som favner alle fritidsboligene på 
Lisetra og Øyer turskiløyper varslet. Det er kommet inn 7 merknader.  
 
 
 
Plangrunnlaget:  
Reguleringsplan for Lisetra 2 ble vedtatt i kommunestyresak 27/19, 28.3.2019. Regulant var 
Hafjell Nord AS. Hafjell Nord AS påklaget ikke planvedtaket. En velforening påklaget et 
mindre forhold i planen som ikke omhandler skiløype BST5 og kommenteres ikke videre. 
Fylkesmannen stadfestet kommunens planvedtak i brev av 25.2.2020. Klagen ble ikke tatt til 
følge. 
 
Pkt. 2.8 i bestemmelsene omhandler skiløyper. Der står det at BST skal opparbeides i 5 
meters bredde.  
 
Rekkefølgebestemmelsen om opparbeidelse av skiløyper er gitt i pkt 9.1: «Opparbeidelse av 
skiløypetraseene BST 1,2,3,5 og 6 i planområdet skal være istandsatt og godkjent av Øyer 
kommune før det gis dele- og byggetillatelser på BFF 17 og 18.» 
 
Vurdering: 
 
Under er det klipt inn bilde som viser arealet som dispensasjonen dreier seg om. Hafjell 
Nord AS eier i underkant av 2 m bred trase forbi tomtene 26/181 og 26/182. Lengden av 
tomtene er ca. 90 meter totalt. 
 

 
 
I plankartet er skiløype forbi de to nevnte eiendommene løst ulikt. I overensstemmelse 
med grunneiere, Cecilie Martinsen og Johannes Hauge, er skiløype regulert inn på deres 
tomt (26/181) i 3 meters bredde. Slik at det ved opparbeidelse av skiløype også på deres 



tomt vil kunne være full bredde for skiløype. Deres hytte er også plassert slik at avstanden 
til regulert skitrase er forsvarlig. Forbi 26/182 har det ikke vært tilrådelig å foreslå at 
skiløype reguleres inn på denne tomten, da skiløypen vil komme uforsvarlig nært 
hytteveggen. Kommunen har derfor valgt å regulere skiløypen ut mot nord, slik at de tre 
meterne som var nødvendig for fullverdig skiløype reguleres på 28/1. Utklippet under viser 
situasjonen. 

 
 
Hafjell Nord AS søker nå om dispensasjon fra breddekravet på 5 meter i pkt. 2.8 for BST5 
forbi disse to tomtene, og rekkefølgebestemmelse 9.1 slik at de kan dele fra og selge 
hyttetomtene som er regulert i BFF 17 og 18 uten at BST5 opparbeides i tråd med 
plankartet (5 m) forbi det aktuelle området.  
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
Første vilkår er at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Utforming av skiløypene er regulert i bestemmelsene for å sikre at det er lik forståelse for 
hvordan løypene skal opparbeides og hvilken bredde de skal ha. Rekkefølgebestemmelsene 
i planen er satt for å sikre at felleskapets interesser ivaretas gjennom reguleringsplanens 
levetid. For å sikre at utbygger også gjør de infrastrukturtiltak som gir planen merverdi er 
det lagt inn rekkefølgebestemmelse som sørger for at dette er gjort før utbygger kan bygge 
ut de to siste byggetrinnene.  
 
I tidligere dialog med utbygger er det muntlig fremført at skiløyper ikke verdsettes av 
verken hytteeiere eller velforeningene innenfor planområdet. Hovedløype inn i området må 
være tilstrekkelig. Dette fremføres også skriftlig i deres merknad under høringsperioden; 
«Hytteeierforeningen har uttalt at de ikke akter å kjøre løypemaskin i det aktuelle området i 
overskuelig framtid. Løypene lar seg uansett kjøre med scooter på de ca. 2 m som er 
tilgjengelig i dag og folk kan lett ta seg fram forbi de to aktuelle tomtene.» 
 
Høringsuttalelsene fra velforeningene og Øyer turskiløyper gir inntrykk av noe helt annet, 
og de fremfører at det vil være ødeleggende for resten av BST5 og BST10 dersom det gis 
dispensasjon. Da vil ikke skiløypene være «tjenelige» å preparere. Kommunedirektøren 
stiller seg bak en slik konklusjon. Skiløyper må kunne kjøres effektivt i en hektisk skisesong, 
der løypemaskinene skal tilbakelegge store avstander på kort tid for å yte et godt løypenett 



til langrennsløpere i Øyer. Da må det være bredt nok til at tråkkemaskina kan effektivt kjøre 
opp løypene.  
 
Det har vært viktig for kommunedirektøren å finne ut av om de interne skiløypene på 
Lisetra verdsettes eller om det medfører riktighet som utbygger fremfører, at de 
sekundære skiløypene ikke tjener noens behov for løyper. Høringsuttalelsene har vist det 
motsatte og det vil være uheldig dersom det dispenseres fra breddekravet og 
rekkefølgekravet som skal sikre at skiløypene opparbeides. Hensynet bak bestemmelsene 
det dispenseres fra blir da vesentlig tilsidesatt.  
 
De to berørte grunneierne, Hauge/Martinsen og Kruke har begge inngitt merknad. 
Martinsen kan akseptere dispensasjon på vilkår, mens Kruke fremfører at dispensasjon ikke 
bør gis. Dersom det gis dispensasjon viser det at planen ikke var god nok på 
vedtakstidspunktet. Kommunedirektøren kan forstå at Hauge/Martinsen kan akseptere at 
skiløypa innskrenkes forbi deres tomt. Det vil være i deres interesse, men samtidig har de 
akseptert at skiløype reguleres inn på deres tomt i planprosessen. Muntlig er det også gitt 
informasjon om at skiløype kan komme i orden dersom skiløype forbi nabotomten 26/182 
kommer i orden. Martinsen har pr telefon fremført at de ikke ser behov for å tillate skiløype 
over sin eiendom før det er løst forbi nabotomten. Kommunedirektøren har forståelse for 
tankerekken om at det ikke skal være nødvendig å tillate skiløype over tomten dersom den 
likevel ikke realiseres på naboeiendommen. Kommunedirektøren legger til grunn at det er 
stor sannsynlighet for at skiløype over 26/181 realiseres dersom traseen forbi 26/182 finner 
en løsning.   
 
Det andre vilkåret som må være oppfylt for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større en ulempene ved å nekte dispensasjon. I dette 
legges overordnede behov av samfunnsmessig karakter som trenger en rask avklaring. 
Forhold som utelukkende ivaretar hensyn som gagner tiltakshaver er ikke tilstrekkelig for å 
innvilge dispensasjon. Det må også dokumenteres at det vil gagne samfunnet på en 
betydningsfull måte. Dispensasjon skal ikke være et alternativ til ordinær planavklaring/-
endring. Dispensasjon kan særlig oppstå i situasjoner som ikke var kjent under 
planprosessen, og som vanskelig kan avvente en ny planprosess. 
  
I denne konkrete saken må det kunne sies at fordelene ved å gi dispensasjon i all hovedsak 
gagner utbygger. BFF 17 og 18 utgjør 18 enkelttomter og en tuntomt. Disse tomtene kan 
ikke utvikles før rekkefølgebestemmelsen er oppfylt. Tomtene er de siste byggetrinnene 
som Hafjell Nord AS har innenfor planområdet. Det vil også være en fordel for 
Hauge/Martinsen og Kruke, som ikke blir berørt av skiløype. En annen fordel ved å innvilge 
dispensasjon er at Øyer kommune får flere byggeklare hyttetomter å tilby i markedet. Den 
samfunnsmessige fordelen vil uansett være betraktelig mindre enn den fordelen Hafjell 
Nord AS har av dispensasjonen. 
 
Videre kunne det vært sett som en fordel dersom Hafjell Nord AS i en konstruktiv dialog 
hadde forsøkt å komme til enighet med berørte grunneier uten å vinne fram. At berørte 
grunneier hadde fremsatt urimelige krav for å tillate gjennomføring. Hafjell Nord AS 
fremfører at de har betalt både Lisetra utmarkslag og Martinsen/Hauge for å komme til en 
løsning med BST5. Det fremføres at det er betalt ca. 1 million kroner. Dette medfører ikke 



riktighet. Utbetalingene har ikke sammenheng med å løse framkommeligheten for BST5. 
Betaling til utmarkslaget var basert på en avtale utmarkslaget har med alle grunneiere som 
utviklet tomter på Lisetra. Utbetaling til Hauge/Martinsen var relatert til forsinkelser med 
byggeprosessen. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er betalt noen 
kompensasjon for å finne en løsning for BST5 over gbnr 26/181 og forbi gbnr 26/182. Kruke 
har også påpekt at han ønsker at Hafjell Nord AS dokumentere de tilbud som fremføres er 
fremsatt til han. Kommunedirektøren finner ikke at Hafjell Nord AS på en seriøs og 
konstuktiv måte har fremsatt løsninger for berørte grunneier for å komme til enighet om 
BST5 forbi området denne saken omhandler. Denne betraktningen er ikke tillagt avgjørende 
vekt, men det har vært med som et moment i saken. 
 
Ulempene ved å innvilge dispensasjon er at skiløype BST5 ikke kommer til å bli en fullverdig 
sekundærskiløype og kommer ikke til å bli preparert på vinterstid. Skiløyper er ett av 
trekkplastrene som brukes i markedsføring av Hafjell som vinterdestinasjon. Det er viktig 
for Øyer at vi utvikler og bygger ut reguleringsplaner med god kvalitet. Videre er det en 
ulempe at en kjent og noe betent utfordring omkring skiløypene innenfor planområdet 
skyves inn i fremtiden og pålegges en uskyldig 3.part. Allerede etablerte hytteeiere på 
Lisetra som har kjøpt tomter der i visshet om at skiløypene skal opparbeides får ikke den 
varen de har betalt for. Noen har trolig valgt tomt nær skiløypa nettopp på grunn av nærhet 
til skiløype. Også fremtidige tomtekjøpere kan forledes til å tro at de kjøper tomt inntil en 
skiløype som skal opparbeides og prepareres. Reguleringsplanen viser dette. Dersom 
dispensasjon medfører at dette ikke vil realiseres, er det også uheldig ovenfor fremtidige 
kjøpere.  
 
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved å nekte dispensasjon. Det er ubetydelige fordeler som gagner samfunnet 
som helhet. 
 
Kommunedirektøren henstiller utbygger og berørte grunneiere til å gå i en åpen dialog der 
det etterstrebes å finne en løsning for skiløyper på Lisetra. Dersom det er behov for en 
mindre omlegging av skiløypa forbi gbnr 26/182 for å bevare eldre linjesteiner 
(grensemerker) som ligger i regulert skiløypetrase, kan dette løses ved en mindre endring 
av reguleringsplanen dersom denne ønskes formalisert i planen.  
 
I 2020 er også en skiløype øst i planområdet, den tidligere lysløypa, stengt av grunneier på 
bakgrunn av manglende bruksrett. Dette er ikke direkte relevant for denne 
søknadsbehandlingen, men det er en kjent problemstilling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra pkt. 2.8 og 9.1 i reguleringsbestemmelsene for Lisetra 2. Hensynet bak 
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra settes vesentlig til side og fordelene ved å 
innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene ved å nekte dispensasjon. 
 
For å preparere skiløyper effektivt er det behov for at hele traseen er i fullverdig bredde. 
Hytteområdet på Lisetra profileres som et område tilrettelagt for langrenn. Det 



fremkommer av merknadene at BST5 er en viktig skiløype innenfor planen. En innsnevring 
midt i traseen vil gi konsekvenser for resten av traseen ved at denne ikke blir tjenelig å 
preparere. Det tillegges vekt at begge velforeningene innenfor planområdet fremfører 
behov for en fullverdig bredde på hele BST5. 
 
Fordelene ved innvilge dispensasjon gagner i all hovedsak Hafjell Nord AS. Dette vil igjen gi 
Øyer kommune flere byggeklare tomter. Samfunnsnytten må ansees som marginal i dette 
konkrete tilfellet. Ulempene er klart større. Skiløypetilbudet inn på Lisetra svekkes og 
skitraseene i planen kan ikke fullføres som forutsatt i planarbeidet. Dette vil gå ut over en 
uskyldig 3. part.   
 
Det tillegges også vekt at Hafjell Nord AS ikke påklaget planvedtaket i 2019. Bestemmelser 
og plankart må ansees å være akseptert av regulanten. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør


