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DISPENSASJON - GBNR 155/1/572 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - ØVRE MOKSJØEN  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon, og relevante dokumenter fra søknad om byggetillatelse mottatt 

31.08.2017. 

- Ulike situasjonskart over området 

- Konsekvensutredning av evt. utvidelse av eksisterende spredt fritidsbebyggelse i LNF-

områder i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplans arealdel (kartblad nr. 16) 

- Kopi av samtykke til flytting av festepunkt fra Statskog, dokument nr. 2 i sak 17/1465 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommuneplanens arealdel 

- Søknad om tillatelse til tiltak, riving, mottatt 27.9.2017, saksnr. 17/1984 

- Tillatelse til tiltak, riving av eksisterende hytte, datert 2.10.2017 

- Øvrige dokumenter i søknad om tillatelse til bygging 

- Øvrige saksdokumenter 

 
 
Sammendrag: 
Bernhard Olsen søker på vegne av tiltakshaver Thor Arne Moen om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for oppføring av ny fritidsbolig i området Øvre Moksjøen i Øyer 

kommune. Søker ønsker noe endret plassering, og å flytte festepunktet. Gjeldende arealplan er 

kommuneplanens arealdel, og formål er LNF(R).  

Imøtekommelse av søknaden vil kreve dispensasjon fra formål LNF(R) 2.   

 
Saksutredning: 
Bernhard Olsen søker på vegne av tiltakshaver Thor Arne Moen, fester på gbnr. 155/1/572, om 

dispensasjon for å føre opp ny fritidsbolig i LNF(R)- området Øvre Moksjøen. Statskog er grunneier.  

Området ligger langs Hornsjøvegen og Hitvegen i Øyer statsallmenning, ca. 6 km. Innenfor Lisetra og 

omfatter 6 tomtefester. Området er flatt, åpent og lite vegetert. 

Søker har langvarig tilknytning til stedet. Under vedlikeholdsarbeid på gammel hytte ble det 

oppdaget store råteskader i sviller og konstruksjon, som gjorde det uaktuelt å bringe eksisterende 

hytte opp i normal hyttestandard. Begrunnelse for å bygge ny er i følge søker og tiltakshaver at det 

ikke er aktuelt å restaurere denne. I følge søker og tiltakshaver har hytta vært i familiens eie i 25 år, 

og har vært brukt som fritidseiendom i lang tid.  

 



Dersom søknaden om dispensasjon imøtekommes ønsker søker å gjøre en mindre endring av 

plassering, i tråd med innsendt situasjonsplan. Det er gitt tillatelse til riving av gammel hytte i sak 

17/1984. 

 

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. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. 

pbl. § 19-2 (2). 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 

19-2 (4). 

 

Naboer: 

Søknad om dispensasjon er nabovarslet 24.8.2017 til grunneier Statskog SF. Etter rådmannens 

vurdering er det ikke nødvendig å varsle flere. Det er lang avstand til nærmeste festepunkt med 

hyttebebyggelse.  

 

Flytting av punktfeste: 

Flytting av punktfeste er godkjent av Statskog SF i brev av 7.7.2017. Det stilles visse vilkår her, som 

er tatt inn som vilkår for imøtekommelse av søknaden. 

 

Plangrunnlag: 

Gjeldende arealformål er LNF2 i kommuneplanens arealdel. I denne arealkategorien gjelder 

følgende bestemmelse for tiltak:  

«3.3 LANDBRUKS-, NATUR - OG FRILUFTSOMRÅDER 

Innen alle LNF-områder er det generelt forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående 

bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, bebyggelse som ikke er tilknyttet sted-bunden næring, før områdene 

inngår i reguleringsplan eller kommuneplan. 

Ut fra kommunens tanker om hvorledes en ønsker seg disse arealene disponert og sikret i framtida har en - 

med litt variable retningslinjer for arealbruken - valgt å dele LNF-områdene inn i følgende 4 kategorier: 

LNF sone 2: Forbudsområde. Sonen omfatter det alt vesentligste av kommunens areal. 
Den strenge holdningen til arealdisponering er ønskelig både av hensyn til 
landbruks-, natur og friluftsinteressene, men også for å kunne kontrollere og styre den framtidige utbygging 
utenfor senterområdene. Av hensyn til den faste bosetting er det tatt inn retningslinjer om at en skal være 
restriktiv mht. å tillate omdisponering av boliger til fritidsformål.» 

Forholdet til ny kommuneplan 



I forbindelse med arbeid med ny kommuneplan er flere områder konsekvensutredet med tanke på 

eventuell utvidelse av eksisterende spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder. Også for dette området, 

Øvre Moksjøen/Sjøsæterkrysset. Aktuelt festepunkt er nummer 130 i denne utredningen. Endret 

plassering er ikke vurdert her, men det må legges til grunn at analysen og vurderingene gjelder 

området ut over kun eksisterende festepunkt.  

Denne utredningen vurderer konsekvens av bygningsutvidelse på eiendommene. I følge denne er 

det ikke avdekket forhold som gjør utvidelse av eksisterende bebyggelse problematisk.  

 
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, vei, vann og avløp: 

Denne hytta har adkomst via Hitvegen. Ingen av hyttene har i følge utredningen innlagt vann eller 

strøm. 

Jordvern/landbruk: 

Markslag er jorddekt fastmark. Uttalelse fra landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er 

innhentet, og tatt inn i sin helhet nedenfor. 

Landbruksfaglig uttalelse: 

Kommunens landbruksmyndighet har kommet med følgende uttalelse til søknaden: 

Tiltaket skal foregå på en fritidseiendom i LNF uten tilknytning til stedbunden næring, det er derfor 

ikke aktuelt med behovsmessige vurderinger av tiltaket.  

 

De landbruksmessige konsekvensene ved tiltaket vil i utgangspunktet være av mindre betydning. 

Imidlertid er det omsøkt å flytte hytta til en ny plassering som er klassifisert som dyrkbar jord på 

fastmark. Hele dette området er dyrkbart. I kommuneplan for landbruk 2014-2025 er det påpekt at 

mye av den dyrkbare jorda i kommunen er myr. Oppdyrking av myr er uheldig mhp. klimaeffekter, 

regjeringen har også lagt fram forslag om å forby nydyrking av myr. Det betyr at dyrkbar jord kan bli 

en knapphetsfaktor og at slike arealer på fastmark kan bli mer verd i framtida enn det de er i dag.  

 

Flytting av hytta til ny tomt vil fordre samtykke til omdisponering etter jordloven § 9. 

 

I konsekvensutredning for LNF for spredt fritidsbebyggelse nåværende for ny kommuneplan for 

Øyer 2016-2025 er det foreslått at denne fritidseiendommen kan avmerkes som LNF spredt 

fritidsbebyggelse i plankartet. I vurderingene er det mellom anna påpekt at fritidseiendommene i 

dette området ligger «godt synlige i landskapet med kun noe glissen bjørkeskog og store 

omkringliggende myrområder.» Hytta er omsøkt flyttet til ny plassering 3 meter høyere i terrenget. 

Dette vil trolig gjøre hytta langt mer eksponert i landskapet. Det tilrås derfor at de 

landskapsmessige effektene, spesielt fjernvirkningen av tiltaket vurderes nøye. 

 
Behandling etter jordloven § 9: 



 
Iht. jordloven § 9 kan dyrka eller dyrkbar mark ikke brukes til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrka mark kan heller ikke disponeres slik at den for framtida blir uegnet til 
jordbruksproduksjon.  
 
Den nye tomteplasseringa er iht. AR5 dyrkbar jord. Det er få eller ingen samfunnsinteresser 
forbundet med at hytta skal flyttes i terrenget. Samtidig er det lite påregnelig at arealet vil bli nytta 
til produksjon av jordbruksvekster. Nyrdyrkingstakten i fjellet er lav og det er naturlig at arealer 
nærmere bygda først vil bli tatt i bruk til nydyrking. Til dette formålet er det også mye anna areal 
som er disponibelt i området. Rådmannen mener derfor at landbruksinteressene kan settes til side i 
dette tilfellet. 

Miljø og naturmangfold: 

Det er ikke avdekket arter av spesiell interesse. Eksisterende hytter ligger godt synlig i landskapet 

som er preget av tynn bjørkeskog og store myrområder. Det er ca. 200 meter innenfor 

villreinområde sone 2 i Rondane/Sølnkletten i følge kommuneplanens arealdel. 

Lovgrunnlag: En slik søknad om dispensasjon skal 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. 

Kultur 

Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i området. 

Heller ikke Oppland Fylkeskommune har kjennskap til at tiltaket vil komme i konflikt med 

kulturminner. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 

kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent. 

Samfunnssikkerhet og vassdrag: 

Avstand fra hytte til Øvre Moksjøen er etter kommunens vurdering så lang at dette ikke er til 

ulempe for omsøkte tiltak.  

Eksterne høringsinnspill: 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten:  

I hovedsak skriver villreinnemnda: Når det gjelder høringer av arealplansaker har nemnda derfor 

innført en ordning med siling av saker. De saker som anses å ha liten betydning for 

villreininteressene behandles ikke av nemnda. Den oversendte saken vurderes å være i denne 

kategorien. 

Øyer Fjellstyre: 

I hovedtrekk anfører Øyer fjellstyre at å rive den råteskadede hytta og bygge opp en ny ikke er 

problematisk. Spørsmålet er hvorvidt det er nødvendig og hensiktsmessig å flytte den til ny tomt.  

Det bemerkes at begrunnelsen for å flytte den synes noe uklar, og å komme noe høyere i terrenget 

for bedre utsikt vil medføre at den blir mer eksponert. Det var i følge uttalelsen enighet blant 



fjellstyrets medlemmer og Statskog om at det ikke er nødvendig å flytte til ny tomt på dette 

grunnlaget. Dersom hytta likevel skal fjernes og bygges opp igjen fra bunnen, er det ikke noe 

problem å fundamentere den ordentlig, ved å drenere og bytte ut masser, slik at hytta blir stående 

tørt og trygt. 

Det går fram av uttalelsen at flytting av hytta ikke vil påvirke bruksrettsutøvelen i området, heller 

ikke friluftsinteressene synes å bli berørt. At hytta blir mer eksponert og mer synlig kan derimot sies 

å være i strid med naturverninteressene i området. Hytta blir i realiteten flyttet opp på nærmeste 

haug. Når en legger ut nye hyttefelt, er det vanlig å finne tomter hvor hyttene blir liggende litt 

anonymt og bortgjemt, og ikke alt for dominerende plassering. Det er derfor vanskelig å forstå 

hvorfor denne saken skal vurderes annerledes, skriver fjellstyret. 

Oppland Fylkeskommune:  

Ut fra deres arkiv er det ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 

kulturminner. Det gjøres oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet 

automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det 

berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner§ 8. melding 

skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune slik at 

vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 

eventuelt vilkårene for dette. Dette tas inn som vilkår for imøtekommelse. 

Fylkesmannnen i Oppland: 

I hovedtrekk skriver Fylkesmannen i sin høringsuttalelse at det eventuelt bør settes vilkår om at ny 

hytte ikke bør ha større areal enn den gamle. Det påpekes også at eksponering/landskapshensyn må 

vurderes, og er viktige i et terreng som her. Fylkesmannen anbefaler kommunen om å ta dette inn i 

endelig vurdering, og å vurdere et vilkår om lavere høyde enn prosjektert hytte. Det gis råd om å 

ikke flytte ny hytte opp i terrenget, på nevnte høydedrag, slik eier ønsker.   

Konklusjon: 

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 bygge opp en ny fritidsbolig kan ikke sies å sette hensyn bak, eller formål med 

planbestemmelsene til side. Det vil ikke føre til bruksendring av betydning. I tillegg er flere av 

forholdene vurdert i forbindelse med å ta inn området i LNF spredt. Med dette er det kommunens 

vurdering at imøtekommelsen av tiltaket ikke er i strid med første vilkår i bestemmelsen. Det er ikke 

funnet problematisk med tanke på utredningen som er gjort i forbindelse med ny kommuneplan 

som er under arbeid. Det er heller ikke andre spesielle forhold som tilsier at det ikke er tilrådelig å 

imøtekomme søknaden om dispensasjon. 

Området er lett skogbevokst fjell og myrpreget, og særlige forhold å vurdere er nærhet til vassdrag 

og landbrukshensyn. Som beskrevet i det foregående ligger bebyggelsen med planlagt plassering 

langt unna, ca. 180 meter fra vannet, og medfører ikke uforholdsmessige ulemper. 



I følge landbruksfaglig uttalelse er de landbruksmessige konsekvensene av tiltaket av mindre 

betydning. I forhold til hensyn bak arealformål er det dermed rådmannens vurdering at 

landbruksinteressene kan settes til side i dette tilfellet. Det tilrås at de landskapsmessige effektene 

av flytting vurderes nøye. 

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 hytte på stedet i lang tid, denne er revet. I følge søker var det ikke aktuelt å 

restaurere eksisterende hytte, og å kunne bygge en ny vil bringe standarden opp på dagens nivå 

med hensyn på energiutnyttelse bl.a. Det er positivt at bygningsmasse etableres med 

tilfredsstillende standard. I motsatt fall er ytterligere forringelse og forfall en sannsynlig mulighet. 

Utforming og byggeskikk tas stilling til med tanke på etterfølgende byggesak. Opprinnelig bygning 

er ifølge registering i matrikkelen 70 m² BRA, BYA er ikke oppgitt. Ut i fra tegning som var vedlagt 

byggesøknaden skal ny hytte være 73,7 BRA. 

Det er et viktig poeng at arealet på prosjektert bygg ikke er større. Det er ikke tale om økt eller 

vesentlig endret bruk. Det ligger totalt fem hytter i området. Det er rådmannens vurdering at 

fordelene med å bygge en ny hytte er klart større enn ulempene. 

 

Det som må vurderes særlig er ønsket om å bygge ny hytte noe høyere i terrenget. 

Søker ønsker å plassere den cirka 20 meter mot nordvest i forhold til tidligere plassering. Den nye 

hytta vil ligge ca. to meter høyere i terrenget i følge tegninger som følger byggesøknaden.  

En vesentlig del av årsaken til ønsket om å reetablere hytta noe høyere er problem med råteskader 

på eksisterende hytte. I følge søker er grunnen der den gamle sto ikke egnet som byggegrunn. Som 

det pekes på i høringsuttalelsene kan disse ulempene unngås ved godt grunnarbeid. Omsøkt 

plassering må likevel behandles. 

Søker ønsker også å komme litt høyere i terrenget pga. lysforhold, utsikt, og innsyn fra vei og 

skiløyper. Nytt bygg er planlagt med dette for øye. 

Som hovedregel ved et slikt tiltak må det graves ca. 1,5 m rundt grunnmuren. Det må antas at det 

på denne måten vil bli et relativt stort terrenginngrep å plassere bygget i underkant av kollen, slik 

festepunktet lå opprinnelig. Særlig dersom det må byttes ut mye masser for å gjøre grunnen egnet 

for nybygging. Det er stilt vilkår fra Statskog i samtykket til flytting av festepunktet at justert 

tomteplassering ikke skal medføre vesentlig nivåendring i terrenget og legges med minst mulig 

terrenginngrep. 

Den landbruksfaglige uttalelsen peker på at de landskapsmessige effektene, fjernvirkningene av 

tiltaket må vurderes nøye. Noen av de eksterne høringsuttalelsene peker på at det kan være 

problematisk å tillate bygging på det høyeste punktet. Administrasjonen er ikke uenig i dette, 

bygget vil bli mer synlig fra visse retninger. Men vurdert opp mot områdets karakter i sin helhet og 

at det er tale om en slak kolle og kun ca. 2 meter, anses det tilrådelig å tillate omsøkt plassering. 



Presedens er en fare i slike tilfeller. Prinsippet om å ikke plassere bygg på det høyeste punktet skal 
ikke fravikes på en generell basis. Det må underlegges nøye vurdering i det konkrete tilfellet.  
 
De andre hyttene i området ligger fra før nokså godt synlig i terrenget. Nytt bygg vil bli noe mer 
eksponert fra visse retninger. Det er administrasjonens vurdering at ønsket plassering ikke kan sies 
å forringe området og dets landskapsmessige karakter på en slik måte at flytting bør avslås. Ved å 
stille vilkår om utførelse og fargevalg som ikke bryter unødvendig med landskapet, kan disse 
ulempene reduseres ytterligere.  
 
Ulempene ellers ved å imøtekomme søknaden er små. I følge søker og grunneier Statskog, som var 
på befaring der i forbindelse med flytting av festepunktet, vil ikke bygget plasseres helt på toppen 
av kollen. De uttaler videre at etter deres mening vil ikke omsøkt tiltak bryte uforholdsmessig med 
landskapet, og at de ikke ser grunner til å nekte flytting på dette grunnlaget. Det er heller ikke andre 
forhold i deres vurdering som gjør flytting utilrådelig. 
 
Byggtekniske forhold bør veie tungt i denne saken. Ved å plassere bygget på kollen får man 

automatisk en bedre avrenningssituasjon, og etter all sannsynlighet løses problemene med 

råteskader. Sammen med formål om plassering med minst mulig terrenginngrep, er fordelene ved å 

innvilge søknaden om dispensasjon klart større enn ulempene.  

 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel punkt 3.3 om forbud mot oppføring av ny bebyggelse som ikke er 

tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til oppføring av omsøkt fritidsbolig i tråd med søknad 

mottatt 31.08.2017 med vilkår som stilt nedenfor. 

Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny hytte innenfor eksisterende festerett, ikke 

fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene.  

Med hjemmel i jordloven § 9 med tilhørende bestemmelser godkjennes omdisponering av inntil 0,5 
daa dyrkbar mark til fritidsformål på g/bnr 155/1. 
 
 

Dispensasjon gis med følgende vilkår: 

1. Festepunktet kan bebygges i tråd med gjeldende kommuneplans arealdel uten ytterligere 

dispensasjonsbehandling. 

2. Etterfølgende behandling av byggesak og flytting av festepunkt i matrikkelen gjennomføres 

administrativt av Øyer kommune. 

3. Justert tomteplassering skal ikke medføre vesentlig nivåendring i terrenget og legges med 

minst mulig terrenginngrep. Reetablering av hytte skal skje på maks kotehøyde 939 moh. 

4. Tomt der den gamle hytta var plassert skal ryddes og skjæringer skal så langt det er mulig 

tilbakeføres til naturlig terreng. 



5. Tiltaket godkjennes som omsøkt i byggesøknaden. Bygget skal ha mørke jordfarger og 

anlegges med torv eller steintak.  

6. Dersom det blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet 

straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, 

jf. lov om kulturminner § 8. melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i 

Oppland Fylkeskommune. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann Avd.ing. 


