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GBNR 155/1 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON  FRA AREALBESTEMMELSENE 
- VEGKRYSS - HUNDERSÆTERVEGEN / PELLEVEGEN  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
Situasjonsplan 
Perspektiver 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i sak 21/1876. 
 
Sammendrag: 
Hunderseter/Nysetervegen SA ønsker å utbedre krysset mellom Pellestova og Hundersætervegens 
fortsettelse østover mot Hitvegen/Pellevegen. Kryssutbedringen baserer seg på etablering av et nytt 
rettvinklet T-kryss. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at lovens kumulative vilkår er oppfylt, og tilrår at dispensasjon 
kan gis slik at byggesaken kan behandles. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad: 
Hunderseter/Nysetervegen SA ønsker å utbedre krysset mellom Pellestova og Hundersætervegens 
fortsettelse østover mot Hitvegen/Pellevegen. Krysset er i dag todelt  med sikthindrende vinkler og 
lite ordnede forhold for gående og syklende. 
 
Kryssutbedringen baserer seg på etablering av et nytt rettvinklet T-kryss, mens dagens to armer vil 
bestå som forbindelser for gående og syklende, da med noe endret vertikal- og horisontalforløp 
tilpasset ny situasjon. 



 

 
 
Dispensasjonsbehandling  
Det søkes om dispensasjon for å utbedre krysset mellom Pellestova og Hundersætervegens 
fortsettelse østover mot Hitvegen/Pellevegen. Å imøtekomme søknaden om tillatelse til tiltak for 
det ovennevnte, betinger dispensasjon fra arealformålet Landbruks- Natur- og Friluftsområder (LNF) 
i kommunedelplan for Øyer Sør.  
 
Det er Hunderseter/Nysetervegen SA v/ Structor Lillehammer AS som er søker, mens det er Statskog 
som er grunneier. Statskog er varslet som nabo. Kommunedirektøren presiserer at det må foreligge 
grunneiers tillatelse, før en eventuell byggetillatelse kan gis. 
 
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.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at statlige og regionale interesser ikke blir berørt i denne saken, 
og at det dermed ikke er nødvendig med høring hos regionale og statlige organer.  
 
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  
Gjeldende arealformål er LNF (grønt) i kommunedelplan for Øyer Sør.  

 

 
 
Vurdering: 
 
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 registrert dyrkbar jord på en liten del av det aktuelle arealet i sør-øst.  

Friluftsliv: 
· Det er registrert merket fotrute som følger sti eller vei. Skiløype går også inn til det aktuelle 

arealet.  



Miljø og naturmangfold: 
· Arter fra artskart: lappspurv (kategori: sårbar) 
· Det er ikke registrert 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. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12: Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak vil i liten/ingen grad føre til 
endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all 
sannsynlighet ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. 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 ut over arealet som allerede er berørt i eksisterende kryss-løsning.  
 
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. 
 
Kulturminner: 
Det er ikke registrert kulturminner i/ved det aktuelle tiltaket.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
Tiltaket ligger ikke innenfor område for ras/skred (flatt), men berøres av «elver/bekker 20 m 
buffer». Det vil stilles vilkår for at dette hensyntas før byggetillatelse kan gis.  
 
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.  
 
Fra arealformål: 
Gjeldende arealformål er LNF4 i kommunedel for Øyer sør (2007), der dette står av betydning for 
denne saken i 2.1 og 2.3 om landbruks- (L), natur (N) og friluftsområder (F);  
…. 
2.1 GENERELT FOR LNF-OMRÅDENE 
I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan godkjennes i 
hht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som 
endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.  
 
2.3 LNF 4 
Det er ingen bestemmelser til LNF-4områdene ut over de som er tatt inn under pkt. 2.1. 
Området har stor betydning som natur og friluftsområde for turistutbyggingen rundt 
Hafjell og Øyer sentrum, men også for den videre utviklingen av Hafjell alpinanlegg. 



 
…. 
 
Vurderingen av hvorvidt arealformålet blir vesentlig tilsidesatt baseres derfor på LNF-formålet i 
kommunedelplanen. I LNF-område tillates ikke bygging/tiltak for andre formål enn landbruk. 
LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge -og anleggsforbud for å ivareta 
hensyn til landbruk, natur og friluft.  
 
Innenfor LNF-formålet skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv.  
Landbruk, miljø, naturmangfold og friluftsliv er gjennomgått i det foregående, og det er ikke forhold 
som gjør det betenkelig å tillate tiltaket. Hensynet til den sårbare arten lappspurv kan vanskelig sies 
å bli særlig berørt av tiltaket, da en utbedring av krysset ikke vil føre til en vesentlig endring av 
dagens situasjon.  
 
Tiltaket vil i sin helhet foregå innenfor det som i dag er å regne som trafikkareal. Melkerampen som 
i dag ligger i krysset, vil bli flyttet og satt opp igjen i samme område. Tiltaket er av begrenset 
omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Dette vil ikke medføre press på dyrket mark 
eller driftsulemper for landbruket i området. Det er disse hensyn bestemmelsen det dispenseres fra, 
er ment å ivareta, og de vil ikke tilsidesettes. 
 
Påvirkning på arealplanens funksjon som styringsverktøy er en helt sentral ulempe som må 
vurderes. Det kan ikke sies at å gi dispensasjon i denne saken vil føre til uforutsigbarhet eller 
undergraving av planen som informasjons- og beslutningsgrunnlag. 
Dess større virkning et tiltak vil ha på omgivelsene, dess mer vektige blir hensynene som taler for en 
planprosess, og dermed også hensynene som taler imot dispensasjon. På det aktuelle arealet er det 
allerede etablert et kryss, som nå søkes utbedret. 
 
Tiltaket berøres av «elver/bekker 20 m buffer», og det blir da viktig at dette følges opp med krav om 
dimensjonering for 200-års flom + 40 % klimapåslag. 
 
Naturmangfold skal alltid vurderes ved §§ 8-12 i naturmangfold. Dette er gjort i saksutredningen, og 
det er ikke grunn til å anta at forhold her er problematiske. 
 
Konklusjon: hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
 
I dette tilfellet søkes dispensasjon pga at den planlagte kryssutformingen ikke inngår i en egen 
vedtatt reguleringsplan. Det er mye trafikk knyttet til området ved Pellestova, og dette har 
aktualisert ønske om utbedring av omsøkte kryss. Dagens kryssområde fremstår i dag som noe 
tilfeldig og ulogisk, med terrengformer preget av tidligere anleggsvirksomhet. Vegen østfra deles i to 
armer som hver kobler seg på Hundersetervegen. Formålet med tiltaket som søkes gjennomført er 
bedret trafikksikkerhet gjennom mer logisk kryssutforming og etablering av dedikerte traseer for 
gående og syklende gjennom kryssområdet. 

Hvilke hensyn som er relevante i vurderingen, må sees i sammenheng med hvilke hensyn plan- og 
bygningsloven med tilhørende forskrifter og arealplaner er ment å ivareta, se blant annet 
ombudsmannens uttalelse 13. juni 2014 (SOM-2014-334). Dersom hensynet bak bestemmelsen det 
søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, skal det vektlegges i vurderingen mot 
å gi dispensasjon ifølge forarbeidene til § 19-2. I dette tilfellet er det hensynene bak LNF-formålet 



som er aktuelle. Det er tidligere i saksframstillingen slått fast at disse ikke vil bli berørt eller 
skadelidende ved dette tiltaket. 

I søknaden er det oppgitt en rekke fordeler ved tiltaket, bl.a:  

 Langt ryddigere og logisk kjøremønster i omtalt kryss 

 Det vil kun være dagens veg og sideareal direkte knyttet til den som berøres av tiltaket 

 Tidligere spor av anleggsvirksomhet vil bli utbedret og vegens sideareal gis en naturlik 
utforming. 

 Naturlig revegetering 

 Tilstøtende fritidseiendommer får lik eller bedret atkomstsituasjon 

 Eksisterende løsninger for vannveier og overvann vil videreføres eller utbedres. 

Ulemper ved gjennomføringen vil være oppfylling av vegen inn mot krysset for å oppnå tilstrekkelig 
vertikal avbøying. Oppfyllingen i senter varierer fra 0 til 2,3 meters høyde målt mot eksisterende 
terreng. Denne oppfyllingen vil imidlertid sys sammen med adkomsten til Pellestova, som allerede 
ligger på en betydelig fylling med bratte skråninger. Sammen med planlagt oppfylling av 
eksisterende søkk og sår i terrenget, vil det nye krysset fra et landskapsmessig synspunkt kunne få 
en bedre tilslutning til eksisterende terreng enn situasjonen er i dag.  

Fordelene 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. Det er grunn til å anta 
at tillatelse i denne saken ikke vil ha store følger for etterfølgende saker. Kommunedelplanen er 
under revisjon, og arealformål i den gjennomgår inngående vurderinger gjennom egne prosesser. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget i Øyer kommune 
dispensasjon fra LNF-formålet i kommunedelplan for Øyer Sør fra punkt 2.1 for tiltak i LNF utenom 
stedbunden næring. Dispensasjon gis i tråd med søknad datert 02.09.2021 på eiendommen 155/1 
og 155/1/685.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 



 
Vilkår: 

- Grunneiers tillatelse må foreligge før byggetillatelse kan gis. 
- Tiltak som berøres av «elver/bekker 20 m buffer», må dimensjoneres for 200-års flom + 40 

% klimapåslag før byggetillatelse kan gis. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må innhentes 
der. 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
formål LNF i kommunedelplan Øyer sør fra punkt 2.1 for tiltak i LNF utenom stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om 
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør


