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GBNR 101/3 - DISPENSSJON - FRA LNF TIL FRITIDSFORMÅL - UTVIDELSE AV 
HUNDBERGSLIA HYTTEOMRÅDE BF-6  
 
 
Vedlegg: 

 Epost av 8.11.2016 med søknad om dispensasjon fra LNF-bestemmelsene i gjeldene 
kommuneplan for å tillate fradeling av tomt og oppføring av fritidsboliger. 

 Del 3 A: Konsekvensutredning av enkeltinnspill og av samlet plan, kap. 6.2.6 om 
BF6, utvidelse Hundbergslia hytteområde (dokument til forslag til kommuneplan for 
Øyer) 

 Kartskisse som viser hvor grunneier ønsker å anlegge tomtene, 6.3.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Nabovarsel 

 Kommentar av 19.8.2015 fra Astrid og Per Kristian Simengård (Gitt som innspill til 
BF6 i kommuneplanprosessen) 

 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon og at det gis delingstillatelse etter 
henholdsvis plan- og bygningsloven og jordlova på vilkår. 
 
Saksutredning: 
I forslag til kommuneplan for Øyer kommune ligger det blant annet inne et forslag om 
utvidelse av Hundbergslia hytteområde med et nytt lite område, BF6, på 7,8 daa.  
 
Ved begge høringsrundene hos offentlige myndigheter har området ikke blitt omtalt 
negativt. Ved høringsrunden som ble avsluttet i januar 2017 kommenterte Fylkesmannen i 
Oppland at et eventuelt nytt hytteområdet i Statsallmenningen (BF7 – Øvre Hundtjønn) 
ikke burde utbygges før eventuelt fortetting i eksisterende reguleringsplan for 
Hundbergslia var gjennomført. Omsøkte området forutsettes innlemmet i reguleringsplan 
for Hundbergslia. Det har vært oppstartsmøte for revisjon av reguleringsplan for 
Hundbergslia hyttegrend. 
 
Grunneier ønsker nå å søke dispensasjon fra gjeldene kommuneplan slik at han kan starte 
prosessen med fradeling og bygging, da prosessen med å få vedtatt kommuneplanen 
trekker noe ut i tid. I utkanten av omsøkte areal er det allerede bygd en hytte liten hytte på 
utskilt tomt. Den ble oppført på 1960-tallet. 
 
Regionale myndigheter er ikke tilskrevet ved denne dispensasjonsbehandlingen, da 
kommunen har sett hen til at de ikke har hatt merknader til dette forslaget til 
utbyggingsområde (BF6) i forslag til ny kommuneplan. Landbrukskontoret har kommentert 



dette i oversendelse av sin uttalelse. Rådmannen mener at regionale myndigheters 
uttalelse er ivaretatt under høringen av kommuneplanen senest januar 2017. 
 
Astrid og Per Kristian Simengård ga uttalelse til området, i epost av 19.8.2015, i forbindelse 
med innspill til kommuneplanen. De skriver at de ikke har noen innvendinger mot planer 
om hyttetomter. De opplyser om at de på sin dyrka mark på setra produserer gras og at 
beiteområdene på deres teig benyttes av storfe. 
 
Vurderinger: 
Landbruksfaglige vurderinger mht. dispensasjon 
Ut fra situasjonsplan skal tomtene være på om lag 1,1 daa hver. Arealet som skal fradeles 
er i AR5/NIBIO klassifisert som skogsmark med lav bonitet. Det ligger i område med 
vernskog slik at hogst er meldepliktig og med restriksjoner.  
 
Arealet som søkes fradelt er lavproduktivt noe som medfører at konsekvensen for 
landbruksproduksjon er mindre enn om det hadde vært mer produktive arealer. 
Arronderingsmessig er teigen det søkes fradeling fra lang og smal og gir ikke grunnlag for 
særlig rasjonell skogsdrift, men driftsforholdene må også vurderes i en helhet med 
tilgrensende teiger. Holmsetervegen går like ved, dels gjennom teigen, som gjør arealene 
er lettdrevne med tanke på mindre tømmer-/veduttak.  
 
De landbruksmessige konsekvenser av en fradeling gjør seg sterkest gjeldende i forhold til 
nærliggende setergrend og -løkker. Hytter og boliger inntil aktivt drevne landbruksarealer 
er ugunstig med tanke på at det kan dannes interessekonflikter mellom bolig-/fritids- og 
landbruksinteresser. Dette som følge av at drift av landbruksarealer ofte er forbundet med 
støy, støv, lukt og insektsplager og at det i perioder kan foregå aktivitet på slike arealer til 
alle døgnets tider. I dette områder ligger det mange hytter fra før slik at merulempene som 
følge av disse to tomtene nok ikke vil være avgjørende for delingsspørsmålet.  
 
Et sentralt moment er at det vesentligste av hyttebebyggelsen i nærområdet ligger sør for  
Holmsætervegen. Fradeling av disse tomtene vil på sett og vis starte en utvikling av 
området nord for Holmsetervegen og øst for Søre Vesleseter. Det ligger noen spredte 
hytter lengre nord men med dagens situasjon er det et relativt sammenhengende 
skogbelte øst for setergrenda. Blir det en videre utbygging nordover fra disse tomtene vil 
det medføre at setergrenda blir omsluttet av hytter på alle kanter. Det må anses ugunstig, 
både for landbruket og drift av arealene men også for seterlandskapet og hensynet til å 
bevare setergrendas egenart. 
 
Om en skulle gi delingstillatelse er det etter landbrukskontorets syn viktig å etablere ei 
buffersone mot setergrenda. Iht. situasjonsplan er vestlige tomteavgrensning lagt helt i 
vegkanten på stikkvegen inn mot setergrenda. Tomtegrensene må trekkes bort fra vegen, 
og tomtene bør legges i fra østre eiendomsgrense og vestover. Om dette vil medføre at 
tomtearealene må reduseres vil det være uproblematisk, det er flere hyttetomter i 
området som er ned mot 6-700 kvm. 
 
 
 



Planfaglige vurderinger mht. dispensasjon 
Tiltaket er allerede konsekvensutredet, se vedlegg 6.2.6. Det er derfor ikke nødvendig å 
utdype dette nærmere. En dispensasjon må likevel behandles da det ikke er anledning til å 
fradele og bebygge LNF-areal uten en foregående dispensasjonsbehandling da tiltaket pr i 
dag er i strid med LNF-formålet. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering om det skal gis dispensasjon skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til søknaden.  
 
Siden kommunestyret har foreslått å legge BF6 ut som byggeområde i kommende 
kommuneplan og regionale myndigheter ikke har kommentert dette i det offentlige 
ettersynet anser rådmannen det som akseptabelt å innstille på at dispensasjons innvilges. 
Fordelene ved å tillate omsøkte dispensasjon er klart større enn ulempene saken sett 
under ett.  
 
De landbruksfaglige innspillene til dispensasjonsbehandlingen er rimelige. Hensynet til 
kulturlandskapet og landbruksdrift på setra til Simengård bør hensyntas selv om Simengård 
selv fremfører at de ikke er negative til omsøkte Det bør også vurderes om innkjørsel til 
hytta på 101/3 kan samordnes med den adkomstvegen som anlegges til omsøkte tomter. 
Da vil man kunne stenge adkomst til 101/3 som kun er adkomst til en hytte. Det må sikres 
vegrett til eksisterende og nye tomter. 
 

 
Jordlovsbehandling 
Det er også vurdert om omsøkte tiltak krever vedtak etter §§ 9 og 12 i jordlova. 
 
Iht. jordloven § 12 kan deling av en landbrukseiendom godkjennes etter en samlet 
vurdering av om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur, hensyn til 
vern av arealressursene, om deling fører til en driftsmessig god løsning og om deling fører 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Siden arealet ikke er dyrkbart er det ikke nødvendig med samtykke til omdisponering iht. 
jordloven § 9. 
 
Vurdering: 
Etter intensjonene til jordlova beskrevet i formålsparagrafen (§1), heter det mellom annet 
at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga skal 
vere miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som 
produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og 
trivsel for menneske, dyr og planter». I dette ligger at arealressursene skal forvaltes med 
tanke på at en i framtida kan få større behov for jordbruksjord enn i dag og at det skal 
utvises aktsomhet med bl.a. fradeling til andre formål enn jordbruksproduksjon.  



 
I slike delingssaker er det vanlig praksis å legge til rette for at både bolig-, fritids- og 
jordbruksinteresser blir hensyntatt og veid opp mot hverandre. Det etterstrebes å finne 
gode løsninger ut fra de arealmessige og naturgitte forhold.  
 
Arealet som søkes fradelt er produktivt men av lav bonitet. Landbrukseiendommens 
ressursgrunnlag blir i realiteten lite redusert, det er likevel vanskelig å se at hensynet til en 
tjenlig og variert bruksstruktur er ivaretatt. Det er ikke bare arealet som skal deles fra som 
går bort, det vil også medføre at et større område rundt tomtene blir «nullområde». 
 
Drifts- og miljømessige ulemper er nevnt under vurdering av de landbruksmessige forhold 
knyttet til dispensasjonsspørsmålet. En ser det slik at dette momentet alene ikke er så 
sterkt at det taler mot fradeling. 
 
Når det gjelder hensynet til kulturlandskapet, i dette tilfellet setermiljøet på Søre 
Vesleseter, vil denne fradelinga klart virke negativt på bevaring av seterlandskapet. Det har 
vært noe bygging tidligere rundt denne setra og seterlandskapets egenart er allerede satt 
under press. Ved en fradeling er det viktig å legge forholdene til rette slik at konsekvensen 
for landskapsinteressene blir minst mulig. Effektiv arealbruk og buffersoner mot 
seterstulen kan bidra. Tomtene må derfor trekkes så langt bort fra seterstulen som mulig. 
Tomtene bør derfor legges helt inntil østre eiendomsgrense, og ikke slik som tomtene er 
tegnet inn i situasjonskart. 
 
Rådmannen anser området rundt Søre Vesleseter som såpass preget av hytteutbygging at 
et par slike mindre fradelinger ikke vil ha avgjørende betydning for landbruksproduksjonen. 
Når et gjelder kulturlandskap setermiljø er det av betydning at tomtene trekkes så langt 
mot øst som mulig, men inntil 1 daa pr tomt. Det har betydning at det ved revidering av 
reguleringsplan for Hundberget hytteområde er aktuelt å innlemme dette arealet. Det er 
ikke forhold ved delingssøknaden som gå så sterkt i mot prinsippene for deling i jordlovens 
§ 12 at deling ikke kan tillates. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1 bokstav m dispenserer 
planutvalget fra kommuneplanens arealdel og tillater omsøkte fradeling av to nye 
fritidstomter. Det forutsettes at hele arealet innlemmes i reguleringsplan for 
Hundbergslia hytteområde når denne nå revideres. Det forutsettes at 
jordlovsvedtaket etterkommes og at avkjørselssanering gjennomføres. Vegrett må 
sikres ved fradeling av tomter. 
 

 Reguleringsbestemmelsene for Hundbergslia hyttegrend legges til grunn ved 
saksbehandling av byggesøknad på de fradelte tomtene. 
 

 Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates fradeling av to 

tomter på g/bnr 100/8 under driftsenheten g/bnr 101/1 Holmen. Vilkår for 

fradelingen er at tomtene legges fra østre eiendomsgrense, med inntil 1 daa pr 

tomt. 



 Omsøkte fradeling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 

 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


