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Sammendrag: 
Structor Lillehammer AS søker, på vegne av tiltakshaver Øyer turskiløyper SA, om tillatelse 
til opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og 
Rognhaug seter. Den omsøkte veien ligger i område avsatt til LNF i kommuneplanens 
arealdel. Kommunedirektøren vurderer det slik at det omsøkte tiltaket inngår i 
friluftsformålet. Det skal legge til rette for friluftsaktiviteter, og det er ikke preg av store og 
tunge inngrep. Det meste er utbedring av eksisterende vei. Vegen ligger i grensen til en 
hensynssone samt at det er påvist tre jernvinneanlegg nær vegen. Sistnevnte er avklart 
gjennom dispensasjonsvedtak fra Innlandet fylkeskommune, og Statsforvalteren har 
kommet med en miljøfaglig uttalelse vedrørende hensynssoner. Tiltaket faller inn under 
pbl. § 20-1 bokstav k og er vurdert etter de retningsgivende prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Kommunedirektøren tilrår søknad innvilget. 
 
Saksopplysninger: 
 
Byggesaker behandles normalt av administrasjonen. I dette tilfelle ser kommunedirektøren 
saken som mer prinsipiell, og løfter den til politisk behandling. Delegering går direkte fra 
kommunestyret til kommunedirektør, og da må saken til kommunestyret. Dette er også i 
tråd med delegeringsreglement, der prinsipielle saker skal til kommunestyret. Det er 
vurderingene rundt om tiltaket inngår i LNF-formålet og vurderingen etter 
naturmangfoldloven som er prinsipielle. Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel til å avslå 



søknader om tiltak dersom tiltaket er i tråd med lovgivning, forskrifter og plan. Dersom det 
vurderes dit hen at omsøkt tiltak ikke er i strid med LNF-formålet eller naturmangfoldloven 
skal tillatelse gis.  
 
Sakens bakgrunn:  
Structor Lillehammer AS v/Morten Røros søker, på vegne av tiltakshaver Øyer turskiløyper 
SA, om tillatelse til opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom 
Langmyråsen og Rognhaug seter. Søknaden er datert 07.08.2020. Vegen ligger på Statskogs 
grunn, 155/1. Vegen er en gammel seterveg, som ikke lenger er registrert som veg til 
motorferdsel hos kommunen. Den brukes som en viktig del av friluftstilbudet i fjellet som 
sykkel- og tursti sommerstid, samt bruk av løypemaskin til skitrase på vinterhalvåret. Videre 
brukes vegen i forbindelse med aktiv seterdrift i området. Det er en del bløte partier som 
ønskes utbedret ved stedvis å heve veien samt renske opp grøfter og opprette stikkrenner. 
Formålet med utbedringen er at vegen skal bli bedre for syklende og gående, og dermed 
bedre tilrettelegge for friluftsliv i fjellet.  
 
Befaring på strekningen ble avholdt 12.06.2020. følgende var representert; Øyer kommune, 
ved planavdelingen og landbrukskontoret, bruker på aktiv seter på Rognhaugen, Øyer 
Beite- og gjeterlag, Øyer Turskiløyper, Hafjell Maskin, Statskog og Øyer Fjellstyre. 
 
Med søknaden følger en detaljert beskrivelse over de ulike delene av det omsøkte tiltaket, 
vedlegg 2, delt inn i fire punkter. Ved punkt 1 skal vegen heves noe.  
 

 
Det er imidlertid klart at strekningen som går over myra i øvre del av vegen, punkt 2, skal omlegges for å 
unngå myra.  



 
Kartskisse – omlegging av vegen i øvre del. Følger blått i overkant.  
 
Det har blitt vedtatt dispensasjon etter kulturminnevernloven § 8.1 fra Innlandet 
Fylkeskommune, datert 16.11.2020. Vedtaket følger som vedlegg i sin helhet, her følger 
vedtak og vilkår:  

«I forbindelse med videre løypekjøring gis det med dette tillatelse til inngrep i 
jernvinneanlegg ID270670 i Øyer Statsallmenning gnr/bnr 155/1 i Øyer kommune i 
henhold til avmerking på vedlagte kart, datert 16.11.2020. […] Gitt ovenstående 
vedtak med vilkår, vil ikke Innlandet fylkeskommune motsette seg en oppføring av 
omsøkte opprustingstiltak og videre bruk som skiløype og sykkelsti. 

Vilkår: 
Tillatelsen forutsetter videre at alle terrenginngrep og tiltak i forbindelse med 
opprustingen av Rognhaugvegen holdes i god avstand, dvs. minimum 100 m, fra det 
registrerte jernvinneanlegget på ID270670. All kjøring og annen ferdsel på 
Rognhaugvegen innenfor den samme strekningen må være av en slik karakter at det 
ikke påfører kulturminnelokaliteten skade. Alle fremtidige utbedringstiltak av vegen 
ved jernvinneanlegget må avklares med kulturminnemyndighetene.» 

 
Plangrunnlaget:  
Den omsøkte veien ligger i område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Veien ligger i 
grensen til en hensynssone, markert H560_8 i plankartet for gjeldende kommuneplans 
arealdel. Det aktuelle området, Botterudmyra, er regulert hensynssone for naturmiljø etter 
Pbl. § 11-8 c. Sonen er spesielt omtalt i planbeskrivelsen under punkt 8.2.2.  

«Et forholdsvis stort myrområdet med mye «blautmyr» og enkelte tjern. Myras 
karakter gjør den til en egnet hekkebiotop for enkelte sjeldne og sårbare fuglearter. 
Myra er spesielt viktig for vadefugl, særlig spover, og fungerer også som jaktområde 
for rovfugl. Myras topografi, oppbygging og vegetasjon, gjør den interessant som 
myrområde.» 
 



Generelle retningslinjer framgår av bestemmelser og retningslinjer, plandokument del 2, 
punkt 7.4.  

«Hensynssonene (H560 _4-44) - viser områder som har viktige naturkvaliteter i 
henhold til Miljødirektoratets «Naturbase» og MIS-registreringer. Det er ikke tillatt å 
gjennomføre tiltak eller aktiviteter innen disse sonene som er i strid med 
bevaringsformålet eller påvirker naturverdiene. 
 
Retningslinjer:  
a) All virksomhet i hensynssonene skal ta spesielle hensyn til det biologiske 
mangfold, herunder artsforekomster, naturtyper og funksjonsområder for vilt, jf. 
NML §§ 8-12.» 
 

 
Videre ligger den omsøkte veien i buffersonen til villreinens leveområde, markert H560_2, 
Villreinsone 2 i plankartet. Sonen er omtalt i planbeskrivelsen, del 1, under punkt 8.2.2.  
 
Retningslinjene framgår av bestemmelser og retningslinjer, plandokument del 2, punkt 
7.4.1, under bokstav b punkt 2. 
 

«Buffersone til villreinens leveområde – sone 2-(H560_2) … Hensyn til villrein, natur, 
landskap og kulturmiljø skal vektlegges i saksbehandlingen.» 

 
Lovgrunnlaget:  
Saken behandles etter plan- og bygningsloven (heretter pbl.) § 20-1. Opprustning av 
eksisterende deler av vegen vil falle inn under kategorien «vesentlige terrenginngrep» i 
bokstav k og omleggingen i øverste del av vegen faller inn under «anlegg av veg» etter 
bokstav l. Kommunen kan etter pbl. § 30-4 fastsette høyde og form på terreng. Dette 
innebærer at kommunen får anledning til å vurdere virkningene av tiltaket i forholdt til 
bland annet terrenget og omgivelsene ellers, jf. ot.prp. nr. 45 (2007-2008). Videre må 
forvaltningsprisnippene i nml. §§ 8-12 vurderes.  
 
Naboer og berørte interesser:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. 
pbl. § 21-3. Søknad om tillatelse til tiltak er nabovarslet er datert 23.10.2019.  
 
Merknad fra nabo, Jon Høvren Grothe gbnr. 155/1/480, sendt 04.11.2019: 
Etter samtale med Jo Stenersen ble vi enige om å ta en felles befaring til våren angående 
utbedring av det bløte partiet ved Rognhaugen. 
Det må tilstrebes å få drenert vannet bort fra setrene, og ikke stenge naturlig vann-sig i myra. 
Vi driver aktiv setring og dette er for øvrig midt i kjerneområdet for beitedyra våre, så veien 
brukes daglig. 
 
Kommunens vurdering:  
Det ble sommeren 2020 foretatt befaring som ønsket over. Omsøkt tiltak er tilknyttet 
friluftsaktiviteter, ikke igangsetting av traktor veg og veg til dyretråkk. Den delen av traseen 
som i dag går igjennom myra vil ikke bli berørt av tiltaket, og kommunen må vurdere saken 
etter behov for bedre tilrettelegging for syklister og gående.  



 
Høringsuttalelse fra Statsforvalteren  
Saken har vært på høring hos Statsforvalteren. I hovedtrekk påpekes det i uttalelsen 
viktigheten av å opprettholde vegetasjonsbelte langs bredden av vassdraget, jf. 
vannressursloven § 11 grunnet det faktum at øvre del av vegen ligger innenfor 
aktsomhetssone for flom. Det anbefales i den sammenheng at det settes igjen en 
vegetasjonssone på minst 3-4 meter mot vassdraget. Videre bes det om at vegen legges om 
for å berøre mindre myr hvis mulig, samt at det tas hensyn til myrområdene for å unngå 
negativ påvirkning hverken direkte eller indirekte. 
 
Høringsuttalelse fra Villreinnemnda 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten er hørt i saken og har følgende uttalelse:  
 
«Den aktuelle vegstrekningen er allerede opparbeidet og bruken er stor, både sommer og 
vinter, med de store hytteutbyggingene i området Hafjell-Lisetra. Om utbedringen fører til 
økt bruk er høyst usikkert, men økningen kan i så fall ha en positiv effekt ved at ferdsel 
kanaliseres vekk fra områder lengre inn i fjellet. Ut fra villreinhensyn har ikke 
Villreinnemnda for Rondane-Sølnkletten merknader til utbedringen.» 
 
Ansvarlig søker har før innsendt søknad fått uttalelse fra: 
 
Uttalelse fra Øyer Fjellstyre etter fjelloven  

 
 
Uttalelse fra Statskog  
Tillatelse fra grunneier:  
«Statskog gir grunneiers tillatelse til å utføre nødvendige utbedringer på Rognhaugvegen slik 
det ble framlagt på befaringen og slik som Øyer fjellstyre beskriver i sitt vedtak av 17.06.2020. 
Statskog gir videre grunneiers tillatelse til å legge ned tilstrekkelig dimensjonert rør i bekken 
vest for Rognhaugen for å imøtekomme behov for passering av løypemaskin.» 
 
 
 



Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune vedrørende kulturminner 
Konklusjon: 
«Under kulturminneregistreringer i forbindelse med planlagt oppgradering av skiløype langs 
Rognhaugvegen i Øyer kommune, ble det påvist tre jernvinneanlegg nær vegen, jf. id 
270667, 270668 og 270670. For id 270667 og 270668 synes forelagte tiltak å kunne 
gjennomføres uten at kulturminnene berøres i nevneverdig grad. Vi ber imidlertid om at det 
stilles vilkår om gjennomføring av en oppstartsbefaring med utførende entreprenør før 
iverksetting av tiltak slik at kulturminner kan merkes og avstander til terrenginngrep avklares. 
For tiltak og videre løypekjøring etter dagens veg forbi id 270670 kreves det en avklaring av 
forholdet til kulturminnene etter kulturminnelovens § 8 første ledd. Vi minner om at tiltak 
ikke kan iverksettes før denne avklaringen foreligger.» Viser her til vedlagt dispensasjon, 
datert 16.11.2020.  
 
Foretak som har erklært ansvar i henhold til byggesaksforskriften kap. 9: 
SØK. PRO: VEG- OG GRUNNARBEIDER.  
Structor Lillehammer AS, Fåberggata 116, 2615 Lillehammer 
 
UTF: VEG- OG GRUNNARBEIDER.  
Hafjell Maskin AS, Mosætervegen 47, 2636 Øyer 
 
Vurdering: 

Den omsøkte vegen ligger i et område regulert Landbruk-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift. Kommunedirektøren vurderer det slik at det omsøkte tiltaket inngår i 
friluftsformålet. Det skal legge til rette for friluftsaktiviteter, og det er ikke preg av store og 
tunge inngrep. Det meste er utbedring av eksisterende vei. Selv om tiltaket omfattes av 
friluftsformålet fremgår det av kommuneplanens arealdel del 2 punkt 5.1 A at kommunen 
må vurdere om bygninger og anlegg likevel skal tillates:  

«I LNFR-områder (vist som LNFR - Nåværende), kan det tillates bygninger og anlegg 
som er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv.» 

Videre følger retningslinjer i punkt 5.1: 

Tillatelse til tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under 
forutsetning at bygning eller anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet[…] En skal 
også unngå å gi tillatelse til tiltak som medfører større endringer i terreng eller 
landskap. 

Det må derfor i denne saken vurderes om det skal gis tillatelse til anlegg i LNF området. 
Opprinnelig var vegen tegnet inn og godkjent som veg i kommuneplanen, den har imidlertid 
blitt nedklassifisert og regnes ikke lenger som en veg, men skal i dag kun brukes i LNF 
sammenheng. Tiltaket faller inn under friluftsformålet og dette innebærer at en 
opprustning skal legge til rette for ferdsel til fots eller sykkel ol. Kommunedirektøren anser 
det ikke nødvendig at traseen er bredere enn 1,5 meter. Den øvre delen som går igjennom 
myra vil ikke bli berørt av tiltaket, slik traktortraseen beholdes slik den er.  

 

Landbruksformålet er også en del av LNF-formålet. Det er en del beitedyr i området, og det 
er uttalt frykt for at særlig sauen lettere kan følge veien, og også bli jaget langs veien og 
over mot Steinmyrhaugen. Da er veien kort til Lisætra. Dette er uønsket både for hytteeiere 



på Lisætra og dyreeierne. Det har også blitt pekt på at det kan bli større sykkeltrafikk på 
Augsetervegen, og da at sau langs den vegen kan bli påvirka. Kommunedirektøren ser det 
kan være noen utfordringer knyttet til økt bruk av Rognhaugvegen, men vurderer det slik at 
disse utfordringene ikke er så store at tiltaket med opprustning av vegen er i konflikt med 
LNFR-formålet. Vegen har vært mye brukt i dag, og noe mer bruk vil trolig ikke gi landbruket 
en så stor ekstrabelastning.  

 

Det har vært ytret ønske fra beitenæringen om grind på kryssing av bekken, og å hindre sau 
å ta seg over bekken, og mot Lisætra. Samtidig har fester av seter ved bekken vært negativ 
til dette, da det vil samle seg sau langs gjerdet hans. Kommunedirektøren anser ikke 
gjerding over brua som en del av byggesaken, og mener dette må være et forhold som 
Fjellstyret og beitenæringa må finne ut av. 

 
Det er ikke ønskelig å tilrettelegge for motorferdsel eller godkjenning av denne vegen for 
motorferdsel. Vurderingen er derfor knyttet til friluftsformål, og det vil være viktig å hindre 
at vegen etter en opprustning blir brukt til motorferdsel. Det vil derfor bli satt vilkår om at 
det skal settes opp stengsel, eksempelvis en steinblokk, i øvre del fra Rognhaugen. 
Sykelister og folk til fots vil kunne gå rundt denne. På denne måten hindres bruk som faller 
utenfor formålet. Dette vil være i tråd med retningslinjene henvist til over.  
 
Videre skal det unngås å gi tillatelse til tiltak som medfører større endringer i terreng eller 
landskap. Kommunedirektøren vurderer det dithen at de deler som skal opprustes ikke vil 
medføre slike «større endringer» som nevnt i retningslinjene. Den øvre delen som legges 
om vil kunne ansees å medføre større endringer, men dersom omleggingen ikke finner sted 
vil det antagelig stadig være behov for utbedringer og terrenginngrep som følge av dette. 
Kommunedirektøren anser at den foreslåtte omleggingen vil være mer bærekraftig på sikt, 
samt være i tråd med nasjonal satsning på våtmark. Viser i denne sammenheng til 
uttalelsen fra Statsforvalteren:  

 
«Det pågår en nasjonal satsing for å restaurere våtmark, herunder myr. Torvmyrer 
er viktige karbonlagre og inngrep gir økte klimagassutslipp. Myr har også betydning 
for vannlagring i nedbørfelt. Av hensyn til dette bør inngrep i torvdannende myrer 
unngås. Statsforvalteren anser det som uheldig at myrområdene blir påvirket av 
tiltaket, men ser at det er vanskelig å unngå myr om en skal bygge ut i dette 
området. Vi ber om at det tas hensyn til myrområdene så lang det går for å unngå 
negativ påvirkning på myrene, hverken direkte eller indirekte. Om det er mulig ber 
vi om at å vegen legges om for å berøre mindre myr.» 

 
Vegen er i dag en viktig del av friluftstilbudet kommunen har. Ved å ruste opp vegen vil man 
bedre tilrettelegge for sykkel- og gåturer i området. Ettersom vegen har vært i bruk i mange 
år allerede vil en opprustning etter kommunedirektørens syn ikke ha særlig stor negativ 
påvirkning på området. Videre er det imidlertid viktig å hensynta naturlig vegetasjon i 
området ved utføring av selve opprustningsarbeidet, ved å unngå unødvendige 
naturinngrep og bevare myras vegetasjonsbelte. Omlegging av veien i øverste parti vil 
kunne by på utfordringer for tiltakshaver og muligens merkostnad. Her må imidlertid 
verneinteressene få forrang, og kommunedirektøren anser ikke dette urimelig. Det pågår 



en nasjonal satsning på våtmark og kommunen anser beskyttelse av myrområdet som viktig 
i denne sammenheng.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren anser tiltaket i tråd med formålet i planen og anbefaler å 
gi tillatelse til tiltaket.  
 
Naturmangfoldloven:  
Etter nml. §7 skal hensynet til å ta vare på naturen og dens mangfold gis stor vekt ved 
utøvelse av offentlig myndighet, men må imidlertid veies mot andre behov og oppgaver, jf. 
nml. § 14 første ledd. Det fremgår av §§8-12 retningslinjer og prinsipper for denne 
utøvelsen og man må veie brukerinteresser opp mot verneverdier. Ved skjønnsutøvelse i 
saker som reguleres av naturmangfoldloven skal vurderingen av prinsippenes anvendelse 
fremgå av beslutningen, jf. nml. § 7.  
 
I denne saken har man innhentet uttalelser fra en rekke berørte parter og foretatt befaring 
med flere av kommunens ansatte tilstede. Kommunedirektøren mener vurderingen som er 
tatt bygger på tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. nml. § 8. Når det treffes en beslutning 
uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel 
på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak, 
jf. nml. § 8.  
 
I denne saken vil særlig prinsippet om best lokalisering etter nml. §12 være av betydning, 
både dette og uttalelsen fra Statforvalteren har resultert i en omlegging av traseen i øvre 
del. Det vil etter kommunedirektørens syn gi det beste resultatet av tiltaket ved en 
omlegging, ettersom man på denne måten unngår myrområdet og sparer dette for 
ytterligere inngrep. Samtidig unngår man stadige vedlikeholdsbehov av stort omfang, noe 
som igjen verner om naturmangfoldet bedre på sikt.  
 
Videre må den kumulative virkningen tiltaket får i området vurderes, samlet belastning, og 
det må sees hen til naturens tålegrense, jf. nml. § 10. Samtidig må tiltaket sees i 
sammenheng med allerede eksisterende og andre planlagte tiltak som påvirker eller kan 
påvirke økosystemet. Her er man i et vært populært område med tanke på friluftsliv i 
kommunen, og det er allerede mye aktivitet i området. Kommunedirektøren anser derfor 
ikke at en opprustning av den omsøkte vegen vil føre til at naturens tålegrense overskrides. 
I dette tilfellet vil det være selve arbeidet med restaurering som kan være problematisk, 
men det samtidig er det viktig å påpeke konsekvensene for andre områder lenger inn i 
fjellet ved å tilrettelegge for økt bruk av den omsøkte veien. Ved å ruste opp vegen kan 
aktivitet kanaliseres lenger inn i fjellet enn dagens situasjon åpner opp for.  
 
Med tanke på villrein lenger inn i fjellet har Villreinnemnda uttalt seg positivt. Den 
vektlegger at det vil kunne føre til færre folk lenger inn i fjellet. Samtidig vil denne 
utbedringen gjøre det lettere for folk å ta seg litt inn i fjellet. Om dette fører til økt press 
lenger inn er usikkert. 
 



Konklusjon: Det omsøkte tiltaket vil etter en samlet vurdering av de retningsgivende 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 ansees miljøforsvarlig.  
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 20-1 bokstav k vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om tillatelse 
til opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og 
Rognhaug seter. Tiltaket ansees å være i tråd med LNF-formålet, under friluftsliv, og 
tilhørende bestemmelser.  
 
Administrasjonen godkjenner ytterligere detaljer vedrørende endelig veglinje i dialog med 
tiltakshaver.  
 
Vilkår:  

- Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter.  

- Myrdraget som skal krysses må ikke tettes.  
- Ved kryssinger av bekkeløp skal det ikke fjernes mer kantvegetasjon enn strengt 

nødvendig.  
- Ved kryssing av bekkeløp ved punkt 3 på kart vedlagt søknad, skal ikke terskelen i 

myra røres eller senkes. 
- Ansvarlig søker må sende inn profiler på fyllinger og skjæringer før tiltaket kan 

igangsettes, samt detaljert beskrivelse av øverste del (omlegging).  
- Den nye trassen skal være maksimalt 1,5 meter bred.  
- Det må gjøres tiltak for å hindre ulovlig motorferdsel  

 
Alternativ 2:  
Dersom plan og miljøutvalget kommer til motsatt konklusjon må dette begrunnes i saklige 
hensyn. Det faller inn under kommunens frie forvaltningsskjønn hvorvidt en slik tillatelse 
skal gis, innenfor de forvaltningsrettslige prinsippene om saklighet og forsvarlig 
skjønnsutøvelse. 
 
Annikken Reitan Borgestrand Yngvild  J. Bildøy Lillås 
Konstituert kommunedirektør


