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DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR OM TILTAK I LNF GBNR 155/1/844 - FRITIDSBOLIG - 
NYSÆTERVEGEN 290 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om byggetillatelse med vedlegg, mottatt 23.6.2017 
- Søknad om dispensasjon med vedlegg, mottatt 22.12.2017 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplan for Øyer sør 
- Kommuneplan for Øyer, under revisjon 
- Sakens øvrige dokumenter 

 
Sammendrag: 
Det gis dispensasjon for at byggesøknad mottatt 23.6.17 med oppdaterte tegninger mottatt 
22.12.17 kan behandles i etterfølgende byggesak. Det settes vilkår for at dispensasjon 
innvilges, og gitt at disse oppfylles er fordelene ved å tillate tiltaket klart større enn 
ulempene. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
23.6.2017 søkte RAM arkitektur AS, på vegne av tiltakshaver, om å få rive eksisterende 
hytte (tidligere Solberg sæter) og uthus, samt å bygge opp ny hytte og anneks. Tiltakene 
krever dispensasjon, og søknad om det ble mottatt her 22.12.2017. Det er tenkt at 
eksisterende fjøs skal beholdes og settes i stand. Gjeldende arealplan er kommunedelplan 
for Øyer sør, og arealformål er LNF 4. Statskog er grunneier.  
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra arealformålet.  
 
Festetomten ligger på Nysætra. Nysætra ligger som ei «lunge» innenfor arealformålet 
alpinanlegg/ alpine nedfartsløyper, og er et seterområde relativt uberørt av turismen rundt. 
Det er verken helårsveg eller avløpsledning inn til Nysætra.  
 
Tiltakshaver kjøpte festetomten i august 2016, og har i ettertid hatt dialog med kommunen 
om videre prosess for å utvikle eiendommen. 



 
 
 
Lovgrunnlaget  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven 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.  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet 23.7.2017 til grunneier Statskog. I følge matrikkelen 
vises at seterløkka eies av setras tidligere eier. Dette medfører ikke riktighet. Statskog eier 
også seterløkka.  
 
 



Plangrunnlag  
Gjeldende arealformål er LNF4 i kommunedelplan for Øyer Sør. I denne arealkategorien 
gjelder følgende bestemmelse for tiltak:  
 
2.1 Generelt for LNF-områdene  
2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, (…) Skal det 
bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen 
eller som dispensasjon fra denne.  
 
2.1.2, tredje strekpunkt:  
På bebygde uregulerte fritidseiendommer innen Øyer statsallmenning kan det – når 
forholdene ligger til rette – tillates at hytte og uthus utvides til maksimalt 80 m² 
bygningsareal (BRA). Frittliggende uthus kan maksimalt måle 15 m². Eiendomsnumre 
fremgår av vedlegg 1.  
Forutsetningen for at det skal gis tillatelse til utvidelser av eksisterende bygg er at disse ikke 
ligger eksponert til i landskapet og ikke innenfor byggeforbudssonen til vassdrag og heller 
ikke kommer i konflikt med registerte natur-, kulturlanskaps- eller friluftsverdier.  
 
2.3 LNF4  
Det er ingen bestemmelser til LNF4 områdene ut over de som er tatt inn under pkt. 2.1. 
Området har stor betydning som natur og friluftsområde for turistutbyggingen rundt Hafjell 
og Øyer sentrum, men også for den videre utviklingen av Hafjell alpinanlegg.  
 
Festetomtens forhold til gjeldende kommunedelplan:  
Kommunedelplan for Øyer sør ble vedtatt i 2007. På det tidspunktet var Solberg-sætra en 
setereiendom på lik linje med de øvrige setrene på Nysætra. Naboeiendommen hadde ikke 
status som setereiendom og ble listet ut i vedlegg 1. Det er derfor naturlig å anse at 
155/1/844 kan likestilles med denne og vurderes etter 2.1.2, tredje strekpunkt når den nå 
har fått status som fritidsfeste fremfor setereiendom. 
 
 
Vurdering: 
Med dette utgangspunktet drøftes ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon i 
det følgende. Det er i tillegg kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart.  
 
Teknisk infrastruktur, veg, vann og avløp:  
Festetomten har adkomst via Nysætervegen (2,5 km). Om vinteren brøytes kun om lag 1 
km. Ingen av hyttene/setrene på Nysætra har i følge utredningen innlagt vann.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Fritidsfestet ligger mellom to bekkedrag, men flomkart som simulerer vannveger med 
lukkede stikkrenner viser at tomten ikke berøres i slike situasjoner. Omsøkte tiltak vil derfor 
ikke påvirke, eller bli påvirket, av vannvegene i området.  
 
 
 
 



Jordvern/landbruk:  
Markslag er jorddekt fastmark. Uttalelse fra landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er 
innhentet, og tatt inn i sin helhet nedenfor:  
Landbrukseiendommen Solberg g/bnr 12/1 m.fl. ble godkjent delt i forbindelse med 
bruksrasjonalisering i 2013. Seterbebyggelsen ble av fjellstyret tillatt omgjort til fritidsfeste, 
seterløkka er falt i det fri. Fra Øyer Fjellstyre har landbrukskontoret fått opplyst at løkka ila. 
2018 kan bli lyst ledig for bruksberettigede og at det videre kan medføre at det blir 
gjenopptatt landbruksdrift på arealene. Det er tre gardbrukere i bygda som har meldt 
interesse for løkka.  
 
Siden bebyggelsen ikke lengre er del av en landbrukseiendom vil omsøkte bygningstiltak 
ikke direkte ha konkrete konsekvenser for landbruket.  
 
Når det gamle seterhuset blir revet og det blir satt opp ei ny hytte vil det med rimelig 
sannsynlighet, både på kortsiktig og lengre sikt, medføre en økt bruk og aktivitet på tomta. 
Samtidig er det interesse blant bruksberettigede i Øyer statsallmenning for å overta 
landbruksarealene og bruke disse til landbruksformål. Det kan medføre økt 
landbruksaktivitet på løkka, både med beitebruk, nydyrkingsaktivitet og alminnelig 
grasproduksjon. Det kan derfor ikke utelukkes at det kan oppstå interessemotsetninger 
mellom landbruks- og fritidsinteresser. Drift av landbruksarealer kan medføre både støy-, 
støv-, lukt- og insektsplager for de som oppholder seg i nærheten. En må også regne med at 
den som nytter ei hytte til fritidsformål ikke har samme toleransenivå i forhold til slike 
plager som den som selv er involvert i gardsdrifta.  



Forholdet med drifts- og miljømessige ulemper for landbruket vil i hovedsak være aktuelt å 
drøfte i forbindelse med fradeling. Det er også relevant å drøfte disse forholdene ved større 
investeringer, der det potensielt kan oppstå påstander om at brukskvaliteten av ei hytte blir 
forringet ved næringsaktivitet i nærheten. Siden tiltaket skal gjennomføres i område av 
kommunedelplan som er avsatt til LNF-formål er det viktig at landbruksinteressene blir 
vektlagt og at anna aktivitet enn landbruksvirksomhet tar hensyn og innretter seg der etter. 
Tiltakshaver må derfor være bevisst de potensielle ulempene som følger av landbruksdrift. 
Landbrukskontoret er av den oppfatning at dette momentet bør synliggjøres overfor 
tiltakshaver, videre at det ikke alene bør ha betydning for tiltaket.  
 
Når det gjelder de tegninger av det bygget som er planlagt oppført vil landbrukskontoret 
henvise til Øyer Fjellstyre sitt vedtak av 11.09.2012. Der presiseres det at det ved inngåelse 
av festekontrakt må settes krav om at bygningsmassen må "beholde sitt seterpreg, både i 
form og farge". Hva som ligger i dette kan oppfattes ulikt. Det er derfor naturlig å ta 
utgangspunkt i øvrig bebyggelse på Nysetra og la byggeskikken der være rettesnor også for 
nye bygningstiltak. Etter vår erfaring er det ingen andre seterhus/hytter på Nysetra med 
eksempelvis store vindusflater. Landbrukskontoret mener framlagte byggetegninger må 
vurderes ut fra hvordan tiltaket vil påvirke bygningspreget i området og i forhold til andre i 
området som ønsker fasademessige endringer. Ut fra hensynet til kultur- og 
seterlandskapet er det ønskelig at setergrender som Nysetra beholder en byggeskikk som 
framhever særpreget til en tradisjonell setergrend.  
 
Utover dette har landbrukskontoret ingen merknader til saken.  
 
 
Miljø og naturmangfold:  
Det er ikke avdekket arter av spesiell interesse. Eksisterende hytter ligger godt synlig i 
seterlandskapet som er preget seterløkker og spredte setertun samt noen få fritidsfester.  
 
En søknad om dispensasjon skal også vurderes etter naturmangfoldloven §§8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn 
som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av 
avbøtende tiltak vedrørende tiltakets konsekvenser for naturmangfold.  
 
Kulturminner:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer på 
festetomten. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Kulturlandskap:  
I gjeldende kommunedelplan står det at: «Forutsetningen for at det skal gis tillatelse til 
utvidelser av eksisterende bygg er at disse ikke ligger eksponert til i landskapet og ikke 
innenfor byggeforbudssonen til vassdrag og heller ikke kommer i konflikt med registrerte 
natur-, kulturlanskaps- eller friluftsverdier.»  
 
Videre viser landbrukskontoret til delingsvedtaket fra 2013, der det anbefales at det settes 
vilkår om at seterpreget opprettholdes både med form og farge.  



Eksterne høringsuttalelser: 
Foreløpig saksframstilling er sendt regionale myndigheter, Fylkesmannen i Oppland, 
Oppland fylkeskommune, Statskog SF, Øyer Statsalmenning, Øyer Fjellstyre. Frist for 
uttalelse var satt til 23.3.2018. Det er bare Oppland Fylkeskommune som har inngitt 
uttalelse innen dette.  
 
Oppland Fylkeskommune: 
OFK innspill er i hovedtrekk som følger: Hytta og annekset framstår som lite tilpasset 
bygningsmiljøet i setergenda for øvrig. Kulturarvenheten anbefaler generelt at eksisterende 
seterhus settes i stand framfor riving dersom det er teknisk mulig. Siden seterbebyggelsen 
er fradelt og ikke lenger er en del av en landbrukseiendom har en i denne særskilte saken 
forståelse for at ny eier ønsker å bygge en ny hytte med andre krav til komfort. 
 
Kulturarvenheten støtter kommunens grundige vurdering av tiltaket i forbindelse med 
hyttens utforming. Det legges spesielt vekt på vindusareal, typer vinduer og takutstikk. Ved 
bygging av en ny hytte i et relativt uberørt seterområde er det viktig at materialbruk, 
takvinkel, takutstikk, utforming og størrelse på vinduer og dører og plassering i terreng er i 
henhold til byggeskikken/tradisjonen i seterområdet for øvrig. 
 
Kulturarvenheten vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan, med forutsetning at kommunens forslag til vilkår blir stående.  
 



Rådmannen har ikke fullstendig oversikt over fritidsenheter innenfor setergrender i 
Øyerfjellet, men det er nok trolig at ingen, verken seterhus eller fritidshytter, har så store 
vindusflater som det her legges opp til. Ei heller hytter/seterhus der det ikke er takutstikk. 
Byggesaksbehandler har i et tidligere møte med søker foreslått at vinduene sprosses, samt 
at det opprettes takutstikk.  
 
En bygning med både liggende og stående panel er heller ikke den generelle byggeskikken i 
våre fjellområder. Seterhusene er i all hovedsak malte i mørke jordfarger eller røde, fjøs og 
løer er som regel umalte.  
 
Utnyttelsesgrad:  
Øyer kommune har formidlet til tiltakshaver at fjøset kan beholdes med dagens m², under 
forutsetning av at bygget vedlikeholdes og restaureres slik det står og uten at det tas fra 
hverandre. Selv om bestemmelsene angir at uthus på fritidsfester ikke kan overstige 15 m². 
Bakgrunnen for dette er at kommunen ønsker at eldre bygninger brukes som de er fremfor 
at det rives og nye bygges opp. Dersom dette vilkåret ikke følges, vil det ikke kunne 
bebygges utover de bestemmelsene som er gitt i kommunedelplanen for uthus.  
 
Øyer kommune er i sluttfasen med kommuneplan for Øyer og det er varslet oppstart for 
revidering av kommunedelplan for Øyer sør. I forslag til kommuneplan for Øyer legges det 
opp til at det i tilsvarende områder innenfor planområdet til kommuneplan kan tillates 
bebyggelse på fritidsfester som gjengitt nedenfor:  
«Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt: hytte, uthus og anneks, men kun en 
boenhet. Samlet kan hytte, uthus og anneks ha en maksimal prosent bebygd areal av tomta 
% BYA = 20 %, men et maksimalt bebygd areal (BYA) = 165 m², inkludert parkeringsareal på 
40 m2. Uthus og anneks skal hver ikke overstige 15 m² bebygd areal, men byggene kan 
bygges sammen. Anneksdelen skal uansett ikke overstige 15 m². Terrasse i tre eller stein kan 
i tillegg oppføres med størrelse på inntil 30 % av hyttas bebygde areal, men ikke større enn 
20 m².»  
(…)  
«For bygg, skal gesimshøyde maksimum være 3.20 m og mønehøyde maksimum 5.65 m 
målt fra støpt plate. Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1.5 m.»  
 
Rådmannen er av den oppfatning at bestemmelsene i forslag til ny kommuneplan vil være 
rammene for hva som evt. kan tillates når det nå søkes om dispensasjon for å kunne rive og 
bygge ny hytte og anneks i denne konkrete saken.  
 
Søknaden som er innsendt må behandles på et selvstendig grunnlag, men rådmannen er 
innstilt på at dersom det innvilges dispensasjon så kan fritidsfestet bebygges slik at hytte og 
anneks til sammen utgjør maksimalt 110 m² BYA. Da teller gammelt fjøs 15 m² BYA. Totalt 
vil da festet bli utnyttet med bygningsmasse i tråd med forslag til bestemmelser i 
kommuneplan for Øyer.   
 
 
 
 



For at dispensasjon skal kunne 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.  
Å fradele seterbebyggelsen til fritidsfeste når et gårdsbruk går til opphør kan ikke sies å 
sette hensyn bak, eller formål med planbestemmelsene til side. Bruksendring fra seter til 
fritidsfeste vil kunne øke bruken av bebyggelsen. Oppgradering som omsøkt vil også kunne 
bidra til økt bruk. Det drives landbruk på Nysætra, og det er påregnelig at dette kan merkes, 
i form av beitedyr, traktorstøy, støv og lukt. Landbruksvirksomhet er i tråd med LNF-
formålet og må kunne bedrives på naboeiendommen som kanskje skal utvises til ny bruker 
av arealet. Tiltakshaver er kjent med at fritidsfeste han kjøpte var en tidligere seter, og da er 
det påregnelig at løkka kan komme i bruk hos andre som driver med landbruk.  
 
Området er et typisk seterlandskap. Særlige forhold å vurdere er nærhet til vassdrag og 
landbrukshensyn. Som beskrevet i det foregående ligger bebyggelsen med planlagt 
plassering slik at det ved mye nedbør ikke ligger utsatt til mht vannårene, og medfører ikke 
uforholdsmessige ulemper.  
 
I følge landbruksfaglig uttalelse er de landbruksmessige konsekvensene av tiltaket av 
mindre betydning, men det forutsettes at det ikke legges begrensninger på utøvelse av 
landbruksvirksomhet på naboeiendommene. I forhold til hensyn bak arealformål er det 
dermed rådmannens vurdering at landbruksinteressene ikke settes til side når ny eier av 
festetomten er kjent med at det utøves landbruksvirksomhet tett inn på festearealet, og at 
det kan bli gjenopptatt drift av arealene som omkranser festetomten.  
 
I forhold til innsendte byggetegninger, så er ikke hytten og annekset tilpasset et typisk 
seterpreg. Rådmannen vurderer om det skal settes vilkår om at det ikke tillates vindu fra 
gulv til tak i verken på 1. plan eller 2. plan. Videre mener rådmannen at det bør være større 
takutstikk.  
 
Med dette er det kommunens vurdering at imøtekommelsen av tiltaket ikke er i strid med 
første vilkår i bestemmelsen. Det er heller ikke andre spesielle forhold som tilsier at det ikke 
er tilrådelig å imøtekomme søknaden om dispensasjon. Det forutsettes at tiltakshaver er 
innforstått med mulige påvirkninger aktiv landbruksproduksjon kan ha i området. Samt at 
det settes vilkår mht størrelse på vindusflater og takutstikk. Dette for å ikke bli i strid med 
intensjonen i kommunedelplanen om å bevare kulturlandskapet i setergrenda.  
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Det har ligget en seter på stedet i lang tid. Denne ønskes revet. Det er positivt at 
bygningsmasse etableres med tilfredsstillende standard. I motsatt fall er ytterligere 
forringelse og forfall en sannsynlig mulighet. Utnyttelsesgrad og utforming må vurderes da 
kommunen er i en mellomfase der gjeldende kommune(del)plan har bestemmelser for 
nevnte tiltak som skal oppjusteres i tråd med krav til isolering og generell utvikling i 
samfunnet. Rådmannen har da valgt å sette rammen for kommuneplanforslaget som øvre 
grense for hva som kan tillates ved en eventuell dispensasjon.  



Utforming og byggeskikk er et tema der det er stor grad av skjønn. Rådmannen er likevel 
skeptisk til at det tillates vindusflater som omsøkt i seterlandskapet. Det er i dialog med 
tiltakshaver foreslått sprosser for å tone vinduene noe ned. Rådmannen vil innstille på at 
vindusflatene reduseres slik at nederste sprossehøyde ikke aksepteres. Videre at 
takutstikkene forlenges noe mer.  
 
Kulturarvenheten i Oppland Fylkeskommune vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon fra 
gjeldende kommunedelplan, med forutsetning at kommunens forslag til vilkår blir stående.  
Dersom disse vilkår imøtekommes, mener rådmannens at fordelene med å bygge en ny 
hytte og anneks er klart større enn ulempene.  
 
Presedens er en fare i slike tilfeller. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer peker 
på viktigheten av å bevare seterpreget i seterområder. Dette er viktig både i området rundt 
Hafjell og for øvrig i fjellet. I et seterområde ligger seterbolene noe spredt og det kan 
forekomme hytter innimellom setrene. I disse områdene skal kommunen prøve å 
konservere preget, samtidig som det må tillates en viss utvikling arkitektonisk.  
 
De andre hyttene på Nysetra er ikke av nyere dato, og er tilpasset byggeskikken som var 
tidligere. Dersom kommunen ønsker å beholde et gitt preg i seterområdene så er det her 
dette må håndheves strengere enn i eksempelvis regulerte områder der utbygging har 
skjedd over tid. I slike reguleringsplanområder vil man se utvikling i arkitektur og trender. Å 
tillate en slik utvikling vil ikke være forenelig med ønske om å beholde seterpreg.  
 
Ulempene ellers ved å imøtekomme søknaden er små og fordelene ved å innvilge søknaden 
om dispensasjon er klart større enn ulempene dersom vilkårene imøtekommes av 
tiltakshaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 



Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 
19-2.  
 
Det innvilges dispensasjon slik at det kan behandles en byggesøknad som omhandler en 
hytte og anneks, der hytta ikke overstiger BYA 95 m², og anneks ikke overstiger BYA 15 m². 
Eksisterende låve regnes som 15 m².  
 
Dispensasjon gis med følgende vilkår: 
 

1. Gesims- og mønehøyde på hytta skal ikke overstige hhv. 3,2 m og 5,65 m.  
 

2. Det tillates ikke vindusarealer som sammenhengende strekker seg fra gulv til tak. 
Vinduene skal trekkes minst 1 m opp fra gulv. Vinduer skal sprosses opp.  

 
3. Det tillates ikke sideglass ved inngangsdør.  

 
4. Hytten skal males i jordfarge. 

 
 
 
Ådne Bakke Anita L. Vedum 
Rådmann 
 

 


