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DISPENSASJON FRA KP - GBNR 155/1/257 - SYDDA SETER - UTHUS/STABBUR  
 
 
Vedlegg: 

- Dispensasjonssøknad 
- Tegninger 
- Situasjonskart 
- Bilde av falleferdig uthus  
- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i innlandet 
- Høringsuttalelse fra Øyer fjellstyre 
- Høringsuttalelse fra Villreinutvalget Rondane Sør 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om tillatelse i ett trinn 
- Kommuneplanens arealdel 
- Høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune 

o Høringsuttalelse blir vedlagt inn i møtet 
- Høringsuttalelse fra Villreinnemnda for Rondane Sølnkletten  

o Høringsuttalelse med tilhørende vedtaket vil bli vedlagt inn i møtet. 
 
Sammendrag: 

Solveig og Morten Strand søker om dispensasjon om å få rive et falleferdig uthus, samt føre opp et 
nytt stabburslignende uthus på BYA 15 m2. 

Eiendommen er et festepunkt beliggende på Sydda ved Holmsetra, som ligger i kommuneplanens 
arealdel i buffersone 2. 

Kommunedirektøren innstiller på å gi dispensasjon til riving og oppføring av nytt uthus 

Kommunedirektøren innstiller på avslag på dispensasjon for oppføring av stabbur på bakgrunn av 
punkt 5.1.4 retningslinjer for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR bokstav c) 

 

Saksutredning: 

Solveig og Morten Strand søker om dispensasjon om å få rive et falleferdig uthus, samt føre opp et 
nytt stabburslignende uthus på BYA 15 m2. 

Eiendommen er et festepunkt beliggende på Sydda, ved Holmsetra, som ligger i kommuneplanens 
arealdel i buffersone 2. 

I 1964 ble det satt opp en hytte i utkanten av seterområdet på Sydda (fig.1), nært både Gråvssetra 
og Brekken, hytta ble et samlingssted for slekta. Tiltakshaver overtok hytta i 2009. De har fått gjort 
oppgraderinger på hytta, men uthuset fra 1964 begynner å bli falleferdig. Eksisterende uthus er på 
14,6 m2 omsøkt stabbur er på 15 m2 BYA. 



 
Figur 1 – Plassering av eiendommen 

 

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 ihht. 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 som nødvendig med høring i regionale og statlige 
organer, da deres fagområder 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 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4). 

 

Plangrunnlaget: 

Gjeldene arealformål for eiendommen er LNF, i kommuneplanens arealdel. Videre befinner 
eiendommen seg i buffersone 2 til villrein.  

Følgende bestemmelser gjelder for tiltaket:  



 «5.1.4 Søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet næring i 
LNFR-område (PBL § 19-1 og § 19-2).  
Vilkårene for å gi dispensasjon er gitt i PBL § 19-1 og § 19-2. Ved eventuell dispensasjon for 
etablering av ny bolig eller fritidsbebyggelse, skal mål og strategier for bolig- og fritidsbebyggelse 
legges til grunn ved behandling, slik det framgår av i planbeskrivelsen til kommuneplanen, pkt. 3.1.3 
og 3.2.2. For delingssøknader som omhandler inntil to nye boligtomter/fritidsboligtomter, kreves 
ikke reguleringsplan.  

Retningslinje:  

a)  Det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate 
deling, bygge- og anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og 
fritidsbebyggelse i område som er vist på plankartet med arealbruksformål LNFR.  

…  

 …  

 

Retningslinje for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR:  

Ved søknad om dispensasjon for etablering/utvidelse av fritidsbebyggelse på arealer som 
ikke er vist som LSF – eksisterende på plankartet legges følgende til grunn dersom vilkårene 
for dispensasjon er oppfylt: 

… 

b)  I buffersonen – sone 2 – for fylkesdelplan Rondane -Sølnkletten - kan det maksimalt 
oppføres 3 bygg på hver tomt: hytte, anneks og uthus, men kun en boenhet. Samlet 
kan hytte, anneks og uthus ha et maksimalt prosent bebygd areal av tomta % BYA = 
20 %, men et maksimalt bebygd areal (BYA) = 125 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. For bygning 
med saltak er maksimal mønehøyde 4.85 m og maksimal gesimshøyde 3,25 m over 
støpt plate. I tillegg kan det oppføres terrasse/platting på bakken med maks. 
størrelse 15 m2, i materiale av tre eller stein. Ved fradeling av punktfeste (endring 
av punktfeste til tomt for fritidsbebyggelse), skal tomtestørrelsen ikke overstige 1,0 
daa.  

c) Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det vektlegges 
hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig retningslinje til pkt. 
5.1.3.  

…» 

 

Vurdering: 

Byggesøknaden: 

Byggesøknaden i forhold til kommuneplanens krav til volum er fulgt. Møne- og gesimshøyde vil 
være på henholdsvis 4,85 og 3,25 meter. Videre er arealet lagt innenfor det som er fastsatt i 
kommuneplanen der uthus kan være på inntil 15 m2 BYA (fig. 2). Ettersom denne fritidsboligen 
ligger tett på et seterlandskap er det naturlig å se hen til bokstav c) i Retningslinje for søknad om 
dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR:  

«Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det vektlegges hensyn til 
øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig retningslinje til pkt. 5.1.3.» 



Det har ikke vært vanlig å bygge seg stabbur på setra, eller uthus i to etasjer. For at retningslinjene i 
kommuneplanen skal være oppfylt, kreves det at tiltaket omprosjekteres. Dette vil blir vurdert 
videre i den konkrete byggesaken. Eller i en ny dispensasjonssøknad. 

 

  
Figur 2 – Tegninger til omsøkt tiltak 

 

Naturmangfold: 

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet. Etter § 8 skal beslutninger bygge på et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. Det er ikke omtalt noen naturmangfoldsverdier innen området 
som er berørt. Oppslag i Naturbase viser heller ikke noen registrerte verdier. I dette tilfellet anses 
tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. KD mener da at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. Etter § 9 skal det legges et føre-var-prinsipp til grunn, og etter 
§§ 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. 
Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. Planlagt tiltak vil ikke ha negativ 
innvirkning på dette ut over eksisterende bebyggelse.  

Ut fra dette anser KD at naturmangfoldloven er tilstrekkelig ivaretatt. 

 
Eksterne høringsinnspill: 

Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i innlandet går hovedsakelig ut på at de støtter kommunens 
vurdering med at dagens bygning kan erstattes av ny, med samme funksjon som i dag (uthus). 
Videre forutsettes det at det nye bygget ikke tilrettelegges for annen bruk, eks. overnatting.  

Fylkesmannen forventer at kommunen vurderer eventuelle konsekvenser av omsøkt tiltak for 
villreinens bruk av området, og forventer videre at eventuelle innspill fra Villreinnemda tas inn i 
kommunens vurdering.  



 

Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune vil bli vedlagt inn i formannskapsmøtet da de ikke 
rekker høringsfrist. Saken overskrider tidsfrist om denne må vente til neste formannskapsmøte. 

 

Høringsuttalelse fra Øyer fjellstyre går ut på at de behandler saken etter § 12 i fjellova, de vurdere 
saken dithen at omsøkt tiltak ikke vil medføre skade eller ulempe for noe med bruksrett, og det vil 
heller ikke bryte med «prinsippa for naturvern». 

Fjellstyret bemerker seg at det nye bygget er planlagt i to etasjer. Hytte eiendommen ligger i 
utkanten av ei setergrend, og bebyggelsen bør ikke avvike vesentlig fra tradisjonell seterbebyggelse. 
Øyer fjellstyre støtter kommunens forslag til vedtak. 

 

Høringsuttalelse fra Villreinutvalget Rondane Sør sier at eiendommen ligger i et område der det 
aldri er rein vinterstid. Et mindre antall bukker oppholder seg vestre del av allmenningen 
sommerstid, det er likevel meget sjelden de kommer til Sydda. Det er aldri simler og kalver i vestre 
del sommerstid. Fra Sydda til områdene hvor fostringsflokkene oppholder seg deler av høst/vinter, i 
indre del av allmenningen, er det 12 – 15 km i luftlinje. I praksis, om en skal gå på ski, er avstanden 
større. 

Konklusjonen til Rondane sør villreinutvalg er at tiltaket ikke vil ha noen konsekvens for villreinen.  

 

Høringsuttalelse fra Villreinnemnda for Rondane Sølnkletten har ikke fattet vedtak da skrivefristen 
for saksfremlegget gikk ut. En foreløpig saksfremstilling har blitt sendt til kommunene, 
høringsuttalelse med tilhørende vedtak blir vedlagt inn i Formannskapsmøtet. Det foreløpige 
saksfremlegget legger vekt på at eiendommen ligger i utkanten av buffersonen, den ligger også 
langt fra områder registrert brukt av GPS merka simler, selv om det er kjent at bukkeflokker bruker 
områder lengre frem i Øyer.  

Villreinnemda har praksis med å tillate riving og oppsetting av nye bygg, når det er samme 
bruksform og størrelse. Et uthus vil ikke medføre øking av boarealet. Det er imidlertid viktig at slike 
bygg ikke senere omgjøres til oppholdsrom. Dette kan gjøres ved å sette vilkår om at det ikke er 
tillatt med pipe/ildsted i uthuset. 

Forslag til vedtak: Villreinnemda har ikke innvendinger til at det gis tillatelse til oppføring av uthus 
som omsøkt, gitt det blir satt vilkår om at det ikke er tillatt med pipe/ildsted i uthuset. Nemda ber 
også om at kommunene i sin saksfremstilling i fremtidige saker benytter BRA, ikke BYA. 

 

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. 

Innen LNFR-områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til 
stedbundet næring. I indre fjellområde skal en være spesielt restriktiv mht. restaurering og 
utvidelser. Den indre sonen er nå erstattet av sone 1 for villrein, og her er bestemmelsen om dette 
videreført. I dette tilfellet er det buffersone (sone 2) til villreinområdet som er aktuelt. Mye av de 
samme hensynene gjør seg imidlertid gjeldende. 

Å rive et eksisterende uthus, og bygge et nytt uthus kan ikke i seg selv sies å sette hensyn bak, eller 
formålet med disse planbestemmelsene til side. Det vil ikke føre til bruksendring av betydning. Det 
som derimot vil kunne sette hensynene til side, er dersom det tillates å sette opp en annen type 
bygg enn det som stod der. Et bygg som vil bli mer dominerende i området. Kommuneplanen viser 



også til at i seterområder skal annen bebyggelse ta hensyn til seterbebyggelse. En dispensasjon som 
gir tillatelse til å sette opp et stabburslignende bygg vil sette hensynet til bestemmelsene til side. 

Landbruksfaglig vurdering: 

Tiltaket vil kun berøre arealer som i dag allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er 
derfor ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. Området 
benyttes som utmarksbeite for sau. Bebyggelsen er ikke inngjerdet, noe som fordrer ekstra hensyn 
til beitedyr i gjennomføringsfasen. Dette innebærer at bygningsmaterialer, redskap, bygningsavfall 
m.m. må sikres og skjermes mot beitedyr.  

Landbrukskontoret har ellers ingen merknader til saken.  

Omsøkt tiltak ligger i sone 2 for villreinens leveområde. Holdningen til bebyggelsen i dette området 
skal også praktiseres strengt. Det er rimelig å anta at ferdselen i området ikke vil bli endret på en slik 
måte at det vil ha følger for villreinen.  

 

Delkonklusjon: 

Kommunedirektøren mener en riving av uthus, og oppsetting av tilsvarende uthus ikke setter 
hensyn til bestemmelsene det skal dispenseres fra vesentlig til side. Derimot vil hensyn til 
bestemmelsene bli satt vesentlig til side dersom det gis dispensasjon for oppføring av 
stabburslignende bygg. 

 

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 eksisterende uthuset er falleferdig, ifølge søker. Det er en fordel at bygningsmassen bringes i 
god stand, der alternativet er ytterligere forfall. Omsøkt tiltak er ikke i overstemmelse med 
bestemmelsene i kommuneplanen. Det vil bli gitt vilkår om at tiltaket omprosjekteres på en slik 
måte at det stemmer med bestemmelsene gitt i kommuneplanen.  

Med gitte vilkår er det KDs mening få ulemper ellers ved å imøtekomme dispensasjonen. Fordelene 
er vurdert klart større enn ulempene. 

 

Konklusjon 

Etter en samlet vurdering anser KD at det å gi dispensasjon for å rive eksisterende uthus for deretter 
føre opp et nytt ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen, og at ulempene ikke er større enn 
fordelene. 

KD vurderer det dithen at å gi dispensasjon for å bygge et stabburlignende uthus vil tilsidesette 
hensynet bak bestemmelsen i kommuneplanens arealdel der det trekkes frem at det skal vektlegges 
hensynet til øvrig seterbebyggelse. KD gir avslag på å bygge et stabburlignende uthus. Dette følges 
opp i byggesaken.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at eksisterende uthus kan rives.  

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn ulempene, 
og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 



 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at nytt uthus kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn ulempene, 
og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Vilkår: 

 Tiltaket må bygges i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 

«Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det vektlegges 
hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig retningslinje til pkt. 
5.1.3» 

 Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset, eller andre tiltak som gjør uthuset 
beboelig. 

Vilkårene vil blir fulgt opp i byggesaken. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.1.4 i kommuneplanens arealdel som omhandler «Søknad om 
dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet næring i LNFR-område 
(PBL § 19-1 og § 19-2)», der det søkes om bygge uthus/stabbur.  

Vedtaket begrunnes med hjemmel i kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4 retningslinjer for 
søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR bokstav c) der det fremkommer at 
«Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det vektlegges hensyn til 
øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig retningslinje til pkt. 5.1.3». Videre 
begrunnes vedtaket med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres 
fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. Det er også vurdert 
dithen at å gi tillatelse til dette konkrete tiltaket vil ha uønsket presedensvirkning. 

 

 

 

 

Ådne Bakke                                                                                                                               Marius Lykre 

Kommunedirektør                                                                                                                   Avdelingsingeniør


