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DISPENSASJON FRA STULEN SØNDRE/GJERDE, GBNR4/83  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon  
- Situasjonskart  
- Situasjonskart 2 – forslag til vedtak 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelser for plan id 110 Stulen Søndre 
 
Sammendrag: 
Den 16.03.2021 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra Skalmstadstulen AS og 
Rakkelhanen. Det søkes om dispensasjon fra gjerdeforbudet i reguleringsplan Stulen Søndre 
punkt 6. Dette gjelder gbnr. 4/83. Etter en samlet vurdering ansees ikke hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene. Mattilsynet 
har gitt en generell uttalelse angående mattrygghet ved matservering. Kommunedirektøren 
(KD) tilrår at søknaden om dispensasjonen innvilges, med vilkår om at gjerdet blir satt opp 
rundt delen som naturlig tilhører serveringsaktiviteten på stedet. 
 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Den 16.03.2021 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra Skalmstadstulen AS og 
Rakkelhanen.  
 
Det er per i dag satt om skigard enkelte steder på tomten. Kommunen følger opp dette på 
lik linje med andre ulovligheter i fjellet, som en del av tilsynsarbeidet. Det søkes nå om å 
beholde disse, samt settes opp noen nye.  
 
Det søkes om dispensasjon fra gjerdeforbudet i reguleringsplan Stulen Søndre punkt 6. 
Søkeren anfører behov for sikring mot trafikkarealene, samt markering av fysisk grense for 
serverings- og skjenkeaktiviteten på stedet. Videre anføres behov for mest mulig skjerming 
mot uønsket gangtrafikk på naboeiendommene. Det er anført at en skigard vil bidra til 
helhet og et miljø som passer til historien/bygningene.  
 



 
Situasjonskart. Skigard vist i grønt som omsøkt.  
 
Plangrunnlaget:  
Eiendommen gbnr. 4/83 ligger innenfor området som er regulert av reguleringsplan Stulen 
Søndre plan ID 110. Området består i hovedsak av fritidsbebyggelse og den omsøkte 
eiendommen er den eneste av eiendommene hvor det drives næringsvirksomhet.  
Utdrag fra planbestemmelse punkt 6: 
 

Gjerder tillates ikke oppført.  
 
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 annet til fjerde ledd. Det kan 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 



 
Naboer og berørte interesser:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. 
pbl. § 21-3. Søknad om dispensasjon er nabovarslet i brev datert 11.05.2021. Det har ikke 
kommet inn merknader i forbindelse med dette, alle varslede naboer stiller seg positive til 
tiltaket. 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. 
Beslutningen er tatt med grunnlag i at tiltaket er av svært begrenset omfang, og at det ikke 
vil føre til endret/utvidet bruk. Kommunen har imidlertid vært i kontakt med 
Landbrukskontoret, som stiller seg positive til kommunedirektørens forslag til vedtak.  
 
Videre har Mattilsynet gitt en kort uttalelse:  
 

Alle som lager eller serverer mat har ansvar for at maten er trygg. En må derfor 
følge en del lover og regler. De viktigste reglene finner man i matloven, 
næringsmiddelhygieneforskriften og internkontrollforskriften. Reglene finner du på 
www.mattilsynet.no  
Virksomhetene må selv vite hvilke farer som kan oppstå i sin virksomhet. En fare kan 
for eksempel være beitedyr som kommer inn på uteplass til serveringssted. Det er 
da virksomhetens ansvar å sette inn tiltak som gjør at beitedyr ikke utgjør en fare for 
mattryggheten. 

 
Vurdering etter Pbl. § 19-2: 
Plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd. oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt 
for at dispensasjon kan innvilges. Det ene er at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter 
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak formålet det dispenseres fra. 
Det andre er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  
 
Hensynene som begrunner plangrunnlaget det er søkt dispensasjon fra, vil være sentrale 
ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Når det gjelder vilkåret om fordelene, er det 
primært den samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som er relevant. Fordeler av 
privat karakter vil kun unntaksvis kunne vektlegges i interesseavveiningen.  
 
Er de to vilkårene oppfylt, kan kommunen likevel avslå dispensasjon. Dette blant annet av 
hensyn til presedensfare og/eller likebehandling. Ingen har krav på dispensasjon.  
 
Hensynet bak bestemmelsen   
Gjerdebestemmelsen i reguleringsplanen er ment å sikre beiterettigheter i fjellet, samt 
ivareta det visuelle inntrykket av åpent, fritt landskap og estetikk på fjellet. Ved å sette opp 
gjerde rundt tomten i henhold til innsendt søknad vil dette hensynet bli vesentlig tilsidesatt. 
Dette vil omfatte et relativt stort areal, ca. 760m2, og dette vil hindre beitedyr tilgang på et 
stort område. Ved å tillate inngjerding bare av området direkte knyttet til 
serveringsaktiviteten vil saken midlertid stille seg annerledes. Serveringssteder har et 
ansvar for å sikre mattrygghet og i dette tilfellet vil dette være et tungtveiende hensyn for å 

http://www.mattilsynet.no/


tillate tiltak for å begrense beitedyrs adgang til uteplassen på serveringsstedet. 
Tilrettelegging for servering vil være å tilrettelegge for gjennomføring av reguleringsplanen. 
En dispensasjon for inngjerding vil derfor i liten grad sette hensynet bak bestemmelsen til 
side, dersom det settes vilkår om at bare området som er direkte knyttet til 
serveringsaktiviteten kan gjerdes inn.  
 
Konklusjon: etter vurderingen vil en tillatelse uten vilkår tilsidesette hensyn bak 
bestemmelsen vesentlig. Dersom det settes vilkår om begrenset areal vil imidlertid 
hensynet ansees å være ivaretatt. 
 
 
Fordeler og ulemper  
Begrensning av beiteretten i området er i denne saken den mest fremtredende ulempen. 
Det er imidlertid særlige faktorer som må hensyntas når det gjelder serveringsvirksomhet i 
fjellet. Det er en klar fordel å begrense beitedyrtråkk inne på området hvor det foregår 
matservering, henviser her til uttalelsen fra Mattilsynet. Hygienehensyn med tanke på 
matservering, blir derfor vurdert å være et særlig hensyn i denne saken. Viser i denne 
sammenheng til Næringsmiddelhygieneforskiften med bestemmelser om beskyttelse av 
mat og næringsmidler mot forurensning. Ved å gjerde inn arealet som brukes til servering 
vil man i større grad unngå problematikk med beitedyr. Dette er fordeler av helsemessig 
karakter viss konsekvenser skal tillegges særlig vekt etter plan- og bygningsloven § 19-2 
3.ledd.  
 
På den annen side vil en inngjerding av området virke inn på inntrykk av privatisering av 
området og estetisk utforming i fjellet. Det drives her næringsvirksomhet og et gjerde vil 
dermed ikke bidra til privatisering på samme måte som gjerde rundt private hytter gjør. Det 
vil derimot ansees å være en fordel for omkringliggende hytter og området for øvrig 
dersom området hvor det foregår mat- og skjenkeservering skjermes og avgrenses. Det er 
av søker anført ønske om best mulig skjerming mot uønsket gangtrafikk på 
naboeiendommene. Dette ansees å være en fordeler av privat karakter, noe som i liten 
grad kan vektlegges i dispensasjonssaker. Utgangspunktet må være at man ikke ønsker 
gjerder i denne området, og at dispensasjon gis spesielt i denne saken med grunnlag i 
serveringsaktiviteten.     
 
Konklusjon: etter vurderingen er fordelene klart større enn ulempene.  
 
De to kumulative vilkårene i loven ansees oppfylt dersom vilkår settes.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon dersom inngjerdet området begrenses.  
 
En dispensasjon knyttet til gjerder vil kunne gi presedens. I denne saken knyttes inngjerding 
til et serveringssted, og til det området som er benyttet til uteservering. 
Kommunedirektøren vurderer det da slik at muligheten for uønsket presedens er liten.  



 
Vilkår 
For at vilkåret om at hensynet bak bestemmelsen ikke settes til side, var det en forutsetning 
at området ble begrenset til den delen som direkte var knyttet til serveringsaktiviteten. Det 
må derfor stilles opp et vilkår for å innvilge dispensasjon. Skigard settes opp i tilknytning til 
serveringsaktiviteten og begrenses til å omfatte denne delen, som vist på situasjonskart 2.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i Pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
gjerdeforbudet i reguleringsplan Stulen Søndre. Det gis en midlertidig dispensasjon, jf. pbl. 
§ 19-3. Dispensasjonen gis på ubestemt tid, men løper ut dersom eiendommen ikke lenger 
skal fungere som serveringssted. 
  
Det settes følgende vilkår:  
Inngjerdet område må begrenses til å omfatte området i direkte tilknytning til serverings- 
og skjenkeaktivitet, som vist i vedlagt situasjonskart 2.  
 

 
 
Eventuelt ytterligere oppfølging av byggemelding/søknad om tiltak følges opp 
administrativt.  
 
 
Alternativ 2:  



Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
gjerdeforbud i reguleringsplan Stulen Søndre punkt 6.  
 
Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes med hjemmel i kommunens frie forvaltningsskjønn.  
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