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GBNR 144/17 - MUSDALSSÆTERVEGEN 412 - BEHANDLING AV SØKNAD OM 
DISPENSASJON FRA TILLATT GRAD AV UTNYTTING PÅ 144/17 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 11.4.2022 
2. Vedlegg med plankart og bestemmelser i utdrag – kommuneplan for Øyer kommune 

(2018-2028) 
3. Fylkesmannen i Innlandets vedtak (2019) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tillatelse til fradeling, PU-sak 42/16, 16.08.2016 
Fradeling av tomt til eksisterende hytte, PU-sak 14/18, 13.02.2018 
Øvrige dokumenter i saken. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektørens vurdering er at lovens kumulative vilkår ikke er oppfylt, og anbefaler 
at omsøkte dispensasjon avslås. 
 
Dersom plan- og miljøutvalget finner at dispensasjonssøknaden skal innvilges, må saken 
returneres for høring til statlige og regionale myndigheter hvis ansvarsområder er berørt. 
 
Saksutredning: 
Brukte forkortelser: 
LNFR/LNF: arealer avsatt til landbruks- natur- og friluftsformål. R står for rein. 
LSF: spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder 
BYA: bebygd areal  
 
Bakgrunn og søknad 
Det er arkitektkontoret Streken AS som søker på vegne av tiltakshaverne. Benedikte og 
Trond Musdalslien ønsker å rive del av eksiterende hytte på Musdalsætra, GBNR 144/17, og 
oppføre to tilbygg slik at hytta kan benyttes som samlingssted for hele familien. Det søkes 
om dispensasjon fra bestemmelsene for å kunne ha en utnyttelsesgrad på 250 m2 BYA. 
 
Tiltakshaverne eier også nabotomt mot øst, GBNR 144/20. Hytta som står der i dag rives. 
Søker foreslår at det tinglyses en heftelse på GBNR 144/20 om at denne ikke kan bebygges. 
De ønsker å benytte utnyttelsesgraden de da ikke skal bruke på denne tomten, på GBNR 
144/17.  



 

 

 
 

 
 



 
Historikk i saken 
Kommunen fradelte 144/20 i 2016 og satte som vilkår at denne skulle sammenføyes med 
144/17. Vilkår om sammenføyning ble ikke fulgt opp av eier. I 2018 ble det fattet vedtak om 
at 144/20 likevel kunne være en selvstendig hyttetomt. Det ble satt vilkår til vedtaket. 
Dette ble påklaget av søkerne, og Fylkesmannen i Innlandet tok klagen til følge og opphevet 
vilkårene. Gyldig vedtak: 
 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd, bokstav a, omgjøres vedtak fattet i 
Planutvalget den 16.08.2016 – Sak: 42/16. Formålet med omgjøringen er å fravike vilkåret 
om sammenføyning av eiendommer som er på samme eierhånd. Ut fra en samlet vurdering 
har Øyer kommune kommet fram til at allerede fradelt areal gbnr. 144/20 kan endres til 
selvstendig fritidstomt istedenfor å sammenføyes med gbnr 144/17 som dens tilleggsareal. 
Begrunnelse for dette er at det allerede sto en hytte på arealet. 
 
Dispensasjonssøknad  
Det søkes nå om dispensasjon fra tillatt grad av utnytting på fritidseiendommen 144/17, og 
med ønske om å utvide bebyggelsesarealer (BYA), slik at også tillatt utnyttelsesgrad (125 m2 
BYA) for 144/20 medtas i utnytting for 144/17. Totalt ønsket utnyttelsesgrad på GBNR 
144/17 er 250 m2. Gjeldende arealformål for 144/17 er eksisterende spredt 
fritidsbebyggelse i LNF (Landbruks- Natur- og Friluftsområder) med benevnelse LSF. 
Eiendommen 144/20 har arealformål LNF (Landbruks- Natur- og Friluftsområder).  
 
Søknaden er vedlagt, men har følgende begrunnelse (oppsummert): 

• Ønsker å samle hele familien under ett tak 
• Dobbel utnyttelsesgrad for GBNR 144/17 og tinglyst byggeforbud på GBNR 144/20 
• Ivareta seterlandskapet ved å bygge en stor framfor to små hytter. Mindre trafikk 
• Fra sør er ikke volumet så synlig, god tilpasning til landskapet, ikke negativt for 

omgivelsene 
• Tilfredsstiller tiltakshavers behov og er svært positivt for deres vedkommende 

 
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 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 kommunen 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer  
Søknaden er sendt berørte naboer, det har ikke kommet merknader. 
 
Plangrunnlaget  
Det vises til vedlegg 2 for plankart og gjengivelse av relevante bestemmelser. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Under følger en analyse av arealene og evt. momenter som er viktige å vurdere i saken, i 
tillegg til vilkårene for dispensasjon. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp 
Det er ikke kommunal teknisk infrastruktur innenfor det aktuelle tiltaksområdet.  
 
Registrerte funn i det avgrensede området – hentet fra Innlandsgis: 
 
Landbruk: 

· Det er ikke gjort MIS (miljøregistrering i skog) på eller i nærheten av tiltaket.  
· Tiltaket ligger ikke innenfor verneskoggrense.  
· Det er ikke dyrka/dyrkbar jord på det aktuelle arealet.  

Friluftsliv: 
· Det er ikke registrert merket fotrute eller skiløype som vil bli berørt av tiltaket.  

Miljø og naturmangfold: 
· Det er ikke registrert arter fra artskart og heller ikke utvalgte naturtyper. 
· Verneområder: Tiltaket ligger ikke innenfor verneområder eller i nærheten av vernede 

enkeltobjekt. 
· Tiltaket ligger ikke innenfor INON-områder, dvs. inngrepsfrie områder, eller innenfor 

helhetlige kulturlandskap. 



Kulturminner: 
- Det er ikke registrert kulturminner i/ved det aktuelle tiltaket. Iht. lov om kulturminner 

§ 8 skal arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene dersom det 
avdekkes kulturminner som ikke er kjent. Kommunedirektøren må sende søknaden 
om dispensasjon på høring dersom plan- og miljøutvalget finner at 
kommunedirektørens innstilling skal endres. Det kan ikke fattes endelig vedtak i saken 
med positivt utfall uten forutgående høring til kulturminnemyndigheten. 

Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
- Tiltaket ligger ikke innenfor område for ras/skred, og berøres heller ikke av 

«elver/bekker 20 m buffer», men slik buffer ligger helt inn mot tiltaket.  

  

Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  

§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. 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.  
 
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 (KD) 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. 
 
 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene. 
 
Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra 
LNFR-områder i en kommuneplan er områder der det ikke er lagt til rette for annen 
utvikling enn til stedbunden næring. I kommuneplanen (2018-2028) er det gitt 
bestemmelser om fritidseiendommer i LNFR-områder. Dette inkluderer også LSF tomter. 
For fritidstomter, gjelder utnyttelsesgrad gitt i %, slik at bebyggelsen kun kan utgjøre 20 % 
av tomtens areal, men maksimalt 125 m2 utenfor buffersonen til villrein. Det er andre 
bestemmelser for utnyttelsesgrad for fritidsbebyggelse innenfor villreinssonene.   
 
Videre er det spesielle bestemmelser for fritidsbebyggelse i seterområder, gitt i pkt. 5.1.3. I 
et seterlandskap vil det hovedsakelig være seterbebyggelse. Dersom det ligger spredte 



fritidshytter i seterområdet (eller generelt i LNFR-områder), er det ofte lagt opp til at disse 
skal underordne seg uttrykket i kulturlandskapet, landskapet og landbruksbebyggelsen. 
Dette gjenspeiles i bestemmelser eller retningslinjer for saksbehandling.  
 
Kommuneplanens bestemmelse om fritidseiendommer i LNFR-områder er satt lavt for å 
begrense størrelsen på hytter i disse områdene. Dette er til forskjell fra bestemmelser om 
fritidseiendommer i avsatte byggeområder for høystandard hyttetomter i Hafjell og i 
reguleringsplanene for Musdalsæter hyttegrend og Høgsvea. Der er størrelsen 200 m2, og 
eller i kombinasjon med %-vis grad av utnytting. I «høystandard-områder» er 
utnyttelsesgraden satt mellom 25-35%.  
 
Det er slik sett stor forskjell i kommunens holdning til volumer i LNFR-områder og 
byggeområder for høystandard hytteområder. Det kan også nevnes at byggeområder for 
middels standard hytteområder (uten offentlig VA, men tilknyttet strøm) også har 
utnyttelsesgrad på 120 m2 BRA eller 125 m2 BYA. Et eksempel på middels standard 
hytteområder er Nordre Vesleseter.  
 
Det søkes nå om å doble utnyttelsesgraden for en fritidseiendom, mot at det tinglyses at 
naboeiendommen ikke kan bebygges. Kommunedirektøren har ikke kontrollregnet at 
omsøkte tiltak er innenfor størrelser angitt i søknaden.  
 
Størrelsen for fritidsbebyggelse i LNFR er satt til maksimalt 125 m2 for at man ikke ønsker 
store hytter i disse områdene. Bestemmelsenes pkt. 5.4 blir vesentlig tilsidesatt, dersom 
det gis tillatelse til å doble utnyttelsesgraden som er satt for å regulere fritidsbebyggelse i 
LNFR-områder. Videre er ønsket størrelse på hytta 45 m2 større enn hva som er førende for 
utvikling av hytteplaner i høystandardområdene. Øyer kommune har i senere tid hatt en 
streng holdning til avvik fra utnyttelsesgrad. Dette gjøres gjeldende også her.  
 
Ved å innvilge dispensasjon som omsøkt, med BYA 250 m2 og med dimensjoner og oppstue 
som vist i søknad, vil bestemmelsenes pkt. 5.1.3 også bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen 
er inntatt for å legge restriktive føringer for bebyggelse i seterlandskap spesielt. Det er ikke 
forenelig med de hensyn som bestemmelsen er satt til å ivareta, å tillate slike volum hva 
gjelder BYA og oppstue. I seterlandskap i Øyer er det ikke vanlig med oppstue.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det på Musdalsæter er gitt en tillatelse i nyere tid til en 
fritidsbolig i LNF med oppstue (2019). Dette må betraktes som en saksbehandlingsfeil, som 
ikke kan legge føringer for kommende saker i seterområder. Kommunen kan vise til flere 
saker, der formkrav for bebyggelse er brukt for å innrette nye tiltak til bestemmelsen som 
skal søke å ivareta kulturlandskapets preg og historie, men selvsagt med en utvikling som 
speiler nåtiden. Målet er ikke å konservere seterpreget totalt, men evt. tillate en nennsom 
uttrykksutvikling som kan aksepteres.  
 
Vurderingen av hvorvidt bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt baseres derfor på LNF-
formålet i kommuneplanen og rammene for tiltak innenfor dette arealformålet 
sammenlignet med andre arealformål. I LNF-områder er det vedtatt at fritidsbebyggelsen 
skal være innenfor et gitt volum, og uttrykksmessig skal det innenfor seterområder tas 



spesielle hensyn. Formålet bak bestemmelsene blir da vesentlig satt til side dersom 
dispensasjonssøknaden innvilges. 
 

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. 
 
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være 
begrunnet i grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å 
legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver 
påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det 
kan diskuteres hvor grensen går mot private fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. 
Ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens 
mening altså kunne vektlegges til en viss utstrekning. Kommunedirektøren finner ikke at 
det er generelle areal- og ressursdisponeringsbehov som fremlegges fra søker, men et 
særskilt behov for å huse familien i ett bygg. Kommunedirektøren finner at dette er et 
ønske om private fordeler som ikke kan tillegges særlig vekt. 
 
Ulempene ved å innvilge søknad om dispensasjon, for å tillate en overskridelse av maksimal 
utnyttelsesgrad og krav til seterpreg i kommuneplanens bestemmelser, er for det første at 
det bryter med hensikten bak bestemmelsene, som er til for å regulere den totale 
bygningsmassen på hver enkelteiendom innenfor et stort og variert arealformål. Slike 
dispensasjoner vil være med på å uthule planen og bestemmelsene.  Videre er det 
presedensvirkning, samt mangel på forutsigbarhet og likebehandling. Hvilke personlige 
forhold skal kunne tillegges vekt? Om det skal fremføres personlige argumenter, bør de 
være særlig spesielle og helt utenom det vanlige som kan fremføres generelt for de fleste 
familier. 
 
Det er mange små fritidseiendommer i kommunens LNF-områder. Det foreligger ingen 
grunn til å skulle vurdere Musdalsæter seterområde annerledes enn andre seterområder. 
Det er et klart skille mellom setergrenda og høystandardhyttefeltet Musdalsæter 
Hyttegrend og Høgsvea. Det kan vises til at seterområdene ved Hafjell også håndheves 
strengt mht. utnyttelsesgrad og uttrykk på fritidshytter, selv om det i umiddelbar nærhet 
ligger områder med store hytter, hva gjelder volum og uttrykk. 
 
På Musdalsæter er det mange hyttetomter, og flere av eiendommene ligger samlet. 
Dersom det åpnes for at en kan bruke utnyttelsesgrad fra to tomter for å bygge dobbelt så 
stort, kan dette skape presedens for likebehandling. Dette vil også kunne fremsettes som 
argument innenfor LNF-områder overalt i kommunen. 
 
Kommunedirektøren har alltid håndhevet bestemmelsene knyttet til utnytting meget 
strengt, og det er få dispensasjoner som anbefales innvilget på dette grunnlaget. Dersom 
det gis dispensasjon på grad av utnyttelse, vil denne gi en uheldig presedensvirkning i 
fremtidige saker. Kommunedirektørens vurdering er at det er en fare for presedensvirkning 
ved å gi dispensasjon i denne saken, og at det vil gi redusert forutsigbarhet og mindre grad 



av likebehandling også i andre områder av kommunen. Kommunedirektørens vurdering er 
at fordelene ved å gi dispensjon ikke vil være klart større enn ulempene. 
 
Påvirkning på arealplanens funksjon som styringsverktøy er en helt sentral ulempe som 
også må vurderes. Kommunedirektøren er av den oppfatning at å gi dispensasjon i denne 
saken, vil føre til uforutsigbarhet og undergraving av planen som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. De personlige argumentene i saken kan ikke tillegges nevneverdig 
vekt. 
 
I denne saken anbefaler kommunedirektøren at dispensasjonen avslås, fordi de to 
dispensasjonsvilkårene ikke anses som oppfylt. Iht. «Rundskriv om dispensasjon» av 
statsforvalteren i Innlandet (sist rev. sept. 2021) skal det i slike tilfeller innstilles på negativt 
vedtak uten ekstern høring. Er politisk utvalg uenig og vil gi dispensasjon, skal utvalget 
returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser pkt. 5.4 og 5.1.3. Punktene omhandler 
utnyttelsesgrad for fritidseiendommer i LNFR/LSF og volum/form på bebyggelse i 
seterlandskapet.  
 
De to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsene settes 
vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at bestemmelsen om utnyttelsesgrad håndheves strengt i 
kommunen, og at omsøkt tiltak i volum og form ikke er forenelig med seterlandskapets 
preg. Videre at ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling av 
juridiske bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 


