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OPPSUMERING 
Liesmorka Utmarkslag SA eier et område på 1678 m2 på sydsiden av Hornsjøvegen og i vestkant av 
den nye veien Jutulstadlykkja inn til Hauganområdet. Det aktuelle området er en del av område BF2 
på 13,5 da i reguleringsplanen for Haugan og er godkjent som utbyggingsområde for fritidsboliger. 
Rådmannen finner ingen forhold som tilsier at det ikke kan fradeles en enkel tomt i BF2 området, 
uten at det utarbeides en egen detaljplan i forkant av dette. Det må likevel tas særskilte hensyn til 
bekkedrag og flomdrag gjennom tomteområdet, før utbyggingen kan skje. 
 
SAKSBAKGRUNN 
Ørjan Hallonen i Rambøll Lillehammer søker på vegne av Liesmorka Utmarkslag om å få fradele et 
areal fra gbnr 170/2 til fritidstomt, beregnet til å være 1678 m2 stort. Området BF2 som 
fradelingsområdet ligger i, er i reguleringsplanen regulert til fritidsformål, men det er stilt krav om 
utarbeidelse av detaljplan i forbindelse med utbygging. Dispensasjonen omhandler derfor fritak for 
utarbeiding av slik plan. Ottar Moe er kontaktperson for utmarkslaget i forhold til søknaden.  



I henhold til matrikkelinformasjonen er gbnr 170/2 på til sammen 12,8 da fordelt på 22 sameiedeler 
og ytterligere flere deleiere i sameiet. Vedtak om å søke om fradeling er årsmøtebehandlet og 
vedtatt enstemming. 
 
Det har tatt lang tid fra søknadstidspunkt til oppstart av behandlingen. Dette skyldes dels begrenset 
saksbehandlingskapasitet i perioden og dels feil journalføring i annen sak, som var lagt på vent i 
ubestemt tid. Dette beklages. 
 
Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser, fastsatt i eller i medhold av 
plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Selve fradelingen og etableringen 
av nye eiendommer, gjennomføres i samsvar med delingsingsloven. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig 
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. 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.  
 
PLAN- OG BYGGFAGLIG BAKGRUNN OG VURDERING 
 
Planbakgrunn 
Det omsøkte området er en del av reguleringsplanen for Haugan og ligger i område BF2, som er på 
til sammen 13,5 da. Arealutnyttelse, antall bygninger, bygningshøyder, takformer etc, samt 
adkomstveger, skiveger og framføring av øvrig infrastruktur, skal iht planen fastlegges gjennom 
detaljreguleringsplan. Detaljregulering skal baseres på pkt. 2.3 i planbestemmelsene. 
 
Pkt 2.3 er delt inn i to alternativer. Pkt 2.3.1 utbygging i tuntomter, der samlet utnytting kan være 
opp til BYA 350 m2, eller som enkelttomter iht til pkt 2.3.2, der BYA ikke skal overskride 15 % av 
tomtens areal, eller samlet 200 m2. Det omsøkte området kan ikke sammenliknes med tuntomter 
og i forhold til en enkelt utbygging, vil derfor pkt 2.3.2 i planen være den mest anvendbare i en 
byggesak. 
 
Bygningsmessige forhold og atkomst  
Det aktuelle området er ubebygd men det står 3 strømførende stolper i tomteområdet som 
antagelig må omlokaliseres. Drøyt halvparten av tomten er preget av jord med høyt 
fuktighetsinnhold. Årsaken til dette er dels bekkedraget som deler tomteområdet i to og dels 
avrenning fra grøfting (flomdrag/flomvei) langs den nærliggende Hornsjøvegen. Denne delen av 
tomteområdet vurderes som mindre egnet til utbygging, uten at det gjennomføres en relativt stor 
grad av drenering, utskifting av masser og annen opparbeiding og sikring. Slik opparbeiding 



vurderes ikke som spesielt krevende teknisk, men kostnadssiden kan bli relativt betydelig. Det er 
også mulig at plasseringen av bekkeløpet og flomdraget må endres, uten at det tas nærmere 
standpunkt til det her. 
 
Tomteområdet syd for bekkeløpet består av en liten morenehaug. Det antas at det er god 
byggegrunn her og at etter en del terrengtilpassning, vurderes det til å være fult ut mulig å plassere 
en fritidsbolig her, uten at dette vil medføre store kostnader. 
 
Atkomst må etableres fra nybygget vei (Jutulstadlykkja) inn til Hauganområdet, på en slik måte at 
dette ikke medfører problemer for nærliggende bekkeløp og flomdraget.  
 
Vann og vassdrag 
Bekkedraget som går igjennom tomteområdet, har tilsig fra store myrområder ovenfor. I et 
normalår antas det derfor at bekkeløpet har et jevnt tilsig av vann uten store flomtopper. Bygging 
av ny vei i overkant av tomteområdet, kan imidlertid medføre utilsiktede problemer i forhold til 
etablering av ny kulvert. Dersom standard sikkerhetsavstand på 20 m fra et vassdrag/bekk skulle 
legges til grunn, ville det ikke være tilbake noe bebyggbar grunn. De topografiske forholdene tilsier 
imidlertid, at det meste av den sørlige og vestlige delen av tomten, kan bebygges uten særskilte 
forebyggende tiltak. 
 
På kartet for samfunnssikkerhet er det også tegnet inn et flomdrag. Disse følger gjerne grøftedrag 
langs veier og naturlige forsenkninger i terrenget. Det er nå et brudd i dette draget pga av nybygget 
vei og vannet vil da enten flyte over den nybygde veien, eller ledes til over til nyanlagt kulvert. Det 
er ikke gjort noen nærmere vurderinger av disse forholdene og det vil derfor påhvile en 
tomteutbygger, veiutbygger og grunneier for øvrig ovenfor, et særlig ansvar å avklare dette. Fra 
kommunens side, vil det være en klar fordel å få disse forholdene avklart i forbindelse med 
fradeling og utbygging. 
 
Natur og kulturgrunnlag 
Natur og kulturgrunnlaget er gjennomgått i planprosessen, uten at det har framkommet noe som 
tilsier at tomteområdet ikke kunne bygges ut. Det ligger en setereng på andre siden av 
Lisætervegen som vurderes som et viktig kulturlandskapselement, men dette blir ikke direkte 
berørt utover at det rent visuelt kommer et nytt hyttebygg i relativ nærhet til dette. Det er ikke 
observert noen arter av særlig stor forvaltningsinteresse i området, men over tid fra 2009 til 2016, 
er det gjort flere observasjoner av haukugle (Surnia ulula) på tomteområdet. Dette kan tyde på at 
den har vært en hekkeplass i nærområdet. I andre områder på Lisætra er det også gjort 
observasjoner av spurvehauk og Fjellvåk. 
 
Eksterne høringer 
Det skal ikke gis dispensasjon fra arealformål. Brukene av det aktuelle området medfører ingen 
negative konsekvenser for kulturminner, kulturlandskap eller artsmangfold. Bruken av 
tomteområdet innehar heller ingen negative samfunnsmessige problemer som må vurderes 
særskilt av offentlige eksterne høringsorganer. Utbyggingen og arealformålet er tidligere sendt på 
høring og godkjent av ulike eksterne myndighetsorganer. Det er derfor ikke nødvendig å sende 
søknaden på ekstern høring. I henhold til de interne rutinene er det for å lette det administrative 
arbeidet, heller ikke angitt som nødvendig å gjennomføre reguleringsendring, eller utsending til 
ekstern høring, når dispensasjon kun dreier seg om fradeling av en enkelt tomt 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 



1. Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon til fradeling, vil være klart større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i pbl § 19-2, kan det derfor gis dispensasjon til fradeling av et areal beregnet til 
1678 m2 fra gbnr 170/2, for etablering av en selvstendig fritidstomt innen utbyggingsområdet 
område BF2 i reguleringsplanen for Haugan med plan id 163. 

3. Fradelingen og framtidig utbygging forutsetter at det tas særskilt hensyn til både eksisterende 
bekkedrag og beregnet flomdrag ovenfor og gjennom fradelingsområdet og sikring må 
gjennomføres i nødvendig grad. Grunneier, veiutbygger og utbygger av tomteområdet har et 
særlig ansvar for å påse og gjennomføre dette. 

4. Utbyggingen på fradelingsområdet må skje i samsvar med reguleringsbestemmelsene i pkt 
2.3.2. Atkomst skal etableres fra nybygget vei inn i Hauganområdet vestafor og ovenfor 
fradelingsområdet. 

5. Gjennomføringen av fradelingene finner sted administrativt i egne saker. Det forutsettes at 
omsøkte fradelinger gjennomføres innen 3 år, dersom den gitte tillatelsen ikke skal bortfalle. 

 
 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann  Seniorrådgiver 


