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GBNR 11/1/0/0 - DISPENSASJONSSØKNAD - SKILØYPE FRA HUNDERSÆTERVEGEN TIL 
TOBIAS-SVINGEN  
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Tegning 01-05-F1 av 19.01.2022 (Erstatter tegningen som fulgte søknaden) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Nabovarsel 
Kommunedelplan Øyer sør (2007) 
Områdeplan for H5 og H6 Storsteinvegen i Hafjell (2017) 
 
Sammendrag: 
For å oppnå forbindelse til alpinanlegget er det nødvendig å fravike regulert trasé på deler 
av strekningen, og det søkes om slik dispensasjon. De kumulative vilkårene i plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med søknad om tillatelse til etablering av skiløype, søker Structor på vegne av 
tiltakshaver Sørbygda Infra om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, Områdeplan for 
H5 og H6 Storsteinvegen i Hafjell. Konkret søkes det om å delvis fravike regulert trasé for 
skiløype. Regulert og omsøkt løype er vist i vedlagte tegning 01-05-F1. Denne tegningen 
erstatter tegning 01-04-F4, som fulgte søknaden. 
 
Den regulerte skiløypa tok sikte på å treffe en alpinnedfart som det i dag ikke er planer om 
å etablere. Å etablere skiløypa slik den fremgår av gjeldende plankart vil derfor ikke gi 
forbindelse med alpinanlegget. Etablering av skiløypa er et rekkefølgekrav, og den må 
derfor etableres nå. 
 
Det er flere vassdrag i området, og både regulert og omsøkt trasé krysser hensynssone 
H320_Flom på tre steder. I gjeldende reguleringsbestemmelser står følgende: «Nye og 
eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører sikringssone flomfare 
eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere 200 års 
flom jfr. sikkerhetskrav i TEK10.». 
 
Både regulert og omsøkt trasé for skiløype ligger i sin helhet i områder avsatt til LNF. 
 
Både regulert og omsøkt trasé for skiløype ligger i nærheten av et fredet kulturminne. 
 



Den omsøkte skiløypa vil kreve skjæring og fylling for å oppnå ensidig fall, særlig ved Tobias-
svingen, der det blir nødvendig å senke terrenget ca. fem meter. Den regulerte løypa vil 
også kreve skjæring og fylling i samme hensikt, men omfanget er ikke beregnet. 
 
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, og dispensasjonssøknad, er nabovarslet.  
 
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 at det ikke er nødvendig med høring av statlige og 
regionale myndigheter. 
 
 
Vurdering: 
Både regulert og omsøkt skiløype ligger i LNF-område, har tilnærmet like lengder, og har 
det samme antall kryssinger av vassdrag. Begge alternativene ligger i nærheten av en 
automatisk fredet kullgrop, kulturminneID 213798. Tegning 01-05-F1 viser at de to 
alternativene ligger med tilsvarende avstand til kulturminnet (fig. 1). Den illustrerte 
fyllingen vil komme i konflikt med sikringssonen til kulturminnet, og kommunedirektøren 
har inntrykk av at det samme ville vært tilfelle for fyllingen fra den regulerte løypa. 
 



 
Figur 1: Regulert (grønn) og omsøkt (grå) løype ligger begge i nærheten av et kulturminne. Illustrert fylling vil 
være i konflikt med sikringssonen til kulturminnet. 

Søker har opplyst at traséen vil justeres for å unngå at fylling kommer i konflikt med 
sikringssonen. 
 
Kommunedirektøren vurderer at øvrige interesser og verdier, slik som jordvern, miljø og 
naturmangfold, samfunnssikkerhet og vassdrag, klimagassutslipp, m.fl. ikke vil påvirkes ulikt 
av de to alternativene. Fordi omfanget av skjæring og fylling ikke er beregnet for den 
regulerte skiløypa, er det ikke mulig å gjøre en eksakt sammenstilling av alternativene. 
Skiløypa som er omsøkt må senkes en del ved Tobias-krysset, men ville trolig hatt en behov 
for en del skjæring om den skulle gått i det bratte terrenget nedenfor, som regulert. 
Kommunedirektøren anslår at det ikke vil være vesentlig forskjell i behov for skjæring og 
fylling mellom de to alternativene, og har lagt dette til grunn for vurderingen av øvrige 
interesser. 
 
Hensynene bak bestemmelsene 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 



Hensynet som lå bak regulering av skiløypa, var at det skulle være skliforbindelse fra 
aktuelle hytter og til alpinanlegget. Etablering av skiløype slik den er regulert vil ikke gi 
skliforbindelse til dagens alpinanlegg, og det er også usikkert om den vil gjøre det i 
fremtiden. Å etablere skiløypa slik den er omsøkt vil gi forbindelse til dagens alpinanlegg, og 
setter med andre ord ikke dette hensynet bak bestemmelsen til side. 
 
Områdene rundt skiløypa er regulert til LNF. Fordi det er snakk om flytting av trasé fremfor 
utvidelse, vil beslag av LNF-areal være likt for de to alternativene, og kommunedirektøren 
vurderer at hensynet bak bestemmelsen om LNF ikke vil påvirkes ulikt mellom de to 
alternativene. Hensynet bak bestemmelsen settes følgelig ikke til side. 
 
Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene ved 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. Fordi hensikten med å regulere inn en trasé for skiløype var å gi 
skliforbindelse til alpinanlegget, vurderes det som en fordel ved å gi dispensasjon at løypa 
som etableres faktisk gir slik forbindelse. Kommunedirektøren ser ingen ulemper ved å gi 
dispensasjon. 
 
Samlet vurdering 
Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynet bak bestemmelsen ikke settes 
vesentlig til side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til 
at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har 
anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom 
disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. 
  



 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra regulert trase for skiløype i Områdeplan for H5 og H6 Storsteinvegen i 
Hafjell. De to kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Hensynet bak bestemmelsene settes 
ikke vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
 
Det stilles som vilkår til dispensasjonen at traséen justeres slik at tiltaket ikke kommer i 
konflikt med sikringssonen til kulturminnet. 
 
Vedtaket begrunnes med at det nødvendig å fravike den regulerte traséen for å oppnå 
forbindelse med alpinanlegget. 
 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger
 
 
  


