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DISPENSASJON - GBNR 16/378/0/0  - 118 MOSETERTOPPEN -  FELLES ADKOMST TIL BF5 
OG BFK1- UNNTAK FRA KRAV OM DETALJREGULERING  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om tillatelse til tiltak (02.12.2021) 
- Søknad om dispensasjon (02.03.2022 
- Tegning C30-1 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelser av 28.05.2009 

 

Sammendrag: 

Structor AS søker på vegne av tiltakshaver Alpinco Gondoltoppen AS om dispensasjon fra 
punkt 3.4 i reguleringsbestemmelsene for Mosetertoppen, om krav om godkjent 
detaljregulering før byggearbeider kan iverksettes. 

Kommunedirektøren finner at de lovbestemte vilkårene er oppfylt, og anbefaler at det gis 
dispensasjon. 

 

Saksutredning: 

Den 02.03.2022 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra punkt 3.4 i 
reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan 118 Mosetertoppen, om krav om godkjent 
detaljregulering før byggearbeider kan iverksettes.  

De aktuelle byggearbeidene er felles adkomstveg til felt FT/BFK1 og BF5 i reguleringsplan 
for Mosetertoppen sentrum. Adkomsten er planlagt fra Pjeksen via felt FB13 tilhørende 
reguleringsplan 118 Mosetertoppen. Adkomst er planlagt med 5,0 meters bredde og vises i 
plan og profil på tegning C30-1 (vedlagt), samt i figuren under. 
 



 

Figur 1: Omsøkt løsning for felles adkomst, vist på reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum. Markeringene 
med A og C viser adkomster som vil bli erstattet av felles adkomstvei. 

 

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 iht. 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.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  

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). 

 

Naboer og berørte interesser: 

Søknad om tillatelse til tiltak er nabovarslet til 16/1, 16/101 og 16/377.  

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. 

 



Plangrunnlaget 

Bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra lyder: 

 
 

Vurdering: 

Miljø og naturmangfold 

Naturmangfoldloven §§ 8-10: 
Det er ingen registrerte truede arter eller arter av særskilt forvaltningsinteresse i FB13 eller 
omkringliggende områder, og feltet er tilsynelatende homogent med tanke på naturtype. 
Det vurderes at påvirkning på naturverdier sannsynligvis vil være den samme enten veien 
anlegges før eller etter detaljregulering. 
 
Friluftsinteressene i området vil ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. I området er det 
hovedsakelig vegsystem/skiløypetraséer som nyttes for å gå og sykle. 
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Vegen skal plasseres i et felt som gjennom en planprosess er godkjent for 
fremtidig utbygging. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal 
innvirkning på naturmangfoldet utover det som er akseptert ved vedtak av reguleringsplan 
for Mosetertoppen. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte 
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe 
vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. §§ 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. 
 
Kultur: Det er ikke registrert kulturminner i dette området. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: Veien vil måtte krysse vannstrenger markert med blått i 
figur 1. Sårbarhetsvurdering av bekker i Øyer Sør (Norconsult, 2022) peker ikke på noen 
sårbare områder i nærheten av den planlagte veien. 

  

Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon kan 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. 

 



Hensynet bak bestemmelsen om krav om detaljregulering 

Arealene våre skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte, og naturverdier og -farer skal 
hensyntas. Detaljregulering er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette. Å gi tillatelse til 
tiltak uten detaljregulering vil kunne innebære at arealene ikke utnyttes rasjonelt og trygt.  

Den omsøkte løsningen vil erstatte tre  anviste adkomster. Disse tre adkomstene ville på 
grunn av stor høydeforskjell krevd store terrenginngrep. Den omsøkte løsningen utgjør også 
et betydelig terrenginngrep, men inngrepene samles til ett tiltak, som følger terrenget, og 
kommunedirektøren mener dette kan være bedre med tanke på både arealutnyttelse og 
estetikk. 

De to vannstrengene som går gjennom FB13 må krysses av veien i den omsøkte løsningen. 
Man kan se for seg at det ville vært mulig å få til god arealutnyttelse av feltet uten å krysse 
vannstrengene, men dersom det gis dispensasjon vil en slik vurdering av arealutnyttelse 
ikke bli gjennomført. Det er uheldig. Imidlertid er begge vannstrengene betydelig påvirket 
gjennom omlegging og/eller plastring, og det er ikke gitt at eventuelle 
detaljreguleringsforslag som krysset vannstrengene ikke ville bli godkjent av kommunen. 
Det forutsettes at alle lovkrav for sikring av bekkekryssing etterleves.  

Kommunedirektøren finner at omsøkte plassering er til minst hinder for videre utnyttelse 
av det uregulerte området, og hensynet bak bestemmelsen settes ikke til side. 

 

Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes 
opp mot ulempene. 
 
- Samling av adkomster gir mer ryddig trafikkbilde og vil være et positivt bidrag til 
trafikksikkerheten i området 
- Omsøkt løsning fjerner behovet for totalt tre svært bratte adkomster til byggeområdene 
FT/BFK1 og BF5, med ytterligere bidrag til trafikksikkerhet og fremkommelighet vinterstid 
- I motsetning til nevnte adkomsters betydelige skjæringer og fyllinger vil omsøkt løsning 
kunne følge terrengets former og gli bedre inn i landskapet. 
- Felles adkomst, med direkte innkjøring i parkeringsgarasje i felt FT/BFK1, muliggjør høy 
utnyttelse av dette feltet. 
- Sambruk av adkomster muliggjør rasjonell utbygging og reduserer kostnader og 
ressursbehov, særlig sett i et livsløpsperspektiv. 
 
Ulempene ved å innvilge dispensasjon er at kommunen må tillate utbygging av veien før 
området er detaljregulert, og at veien vil krysse begge vannstrengene. Ulempene er 
beskrevet i avsnittet om vurdering av hensynet bak bestemmelsen om krav om 
detaljregulering. 
 
 
  



Samlet vurdering 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynene bak bestemmelsen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det 
må antas at vegen ligger plassert innenfor området på en slik måte at videre regulering ikke 
hindres nevneverdig. 

 

Kommunens frie forvaltningsskjønn: 

Faren for presedens er lav ved å gi dispensasjon i denne saken. Det er lite sannsynlig at det 
kommer mange lignende tilfeller senere. For fremtidige reguleringer bør det bli satt 
forventninger om rekkefølge i utbygging, slik at dette forhindres. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad 
om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.4 om krav om 
detaljregulering før byggearbeidene kan iverksettes. De to kumulative vilkårene i § 
19-2 er oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 
Vedtaket begrunnes med at den omsøkte løsningen reduserer antallet adkomster, gir færre 
store skjæringer i bratt terreng, og bedrer trafikksikkerheten i området. Dessuten kan det 
se ut som at vegen ligger slik til at den ikke er til hinder for utvikling av fritidsbebyggelse i 
FB13. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør 


