
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 155/001/129  
Arkivsaksnr.: 19/197    
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Sammendrag: 
Einar Hagem fra Lund Hagem Arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver Jens Hjelmstad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppføring av ny fritidsbolig i området 
Djupen i Øyer kommune. Søker ønsker å ta ned den gamle fiskebua samt deler av naustet for 
deretter føre opp en ny fritidsbolig samt et anneks/bod i resterende del av naustet. 

Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommeplanens arealdel LNF buffersone 2. 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for riving og oppføring av ny fritidsbolig, men at 
det ikke tillates anneks. Det tilrås at det gis vilkår, blant annet for å forhindre privatisering av 
strandsona. 

Saksutredning: 
Einar Hagem fra Lund Hagem Arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver og fester Jens Hjelmstad 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om riving og oppføring av ny fritidsbolig og 
restaurering/gjenoppbygging av eksisterende båtnaust ved Djupen i i Øyer Statsalmenning i Øyer 
kommune. Statskog er grunneier. 

Om festeforholdet: Bebyggelsen på festet tilhører søker sammen med hans sønner. Hytta har vært 
kontinuerlig i familiens eie siden ca. 1900.  



Området ligger i vestenden av Vannet Djupen ca. 200 meter fra demningen. 

 
Søker har som formål å sette i stand eksisterende fiskebu og båtnaust. Fiskebua har vært i bruk i 
mange år og har gjennomgått flere delvise ombygninger og reparasjoner. Frem til 1960 hadde hytta 
et enkelt pulttak med fasade mot vannet og ble etter det bygd om til saltak. Den eksisterende hytta 
er på ca. 40 m2, er knapt beboelig, og er i særdeles dårlig forfatning. Det samme gjelder grunnmur. 
Naustet er i samme dårlige forfatning. Fiskebua har tilhørt familien til tiltakshaver i alle år, 
tiltakshaver føler sterkt for eiendommen og ønsker å legge «energi og god smak inn for å sikre 
bebyggelsen framover, og for å bevare tradisjonen ved bebyggelsen.» 

 

Bebyggelsen er tenkt oppført som illustrert over. 

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. 
Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres 
fagområder ansees berørt.  

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 og, 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). 

Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er også 
bestemt i kommuneplanens arealdel at det er 50 meters byggegrense fra innsjøer.  

Naboer: 
Ifølge søknaden er de nærmeste festerne og Statskog varslet og det har ikke kommet inn noen 
merknader til søknaden. 
 
Plangrunnlaget: 
Gjeldende arealformål er LNF, og buffersone til villreinens leveområde (sone 2) i kommeplanens 
arealdel.  

Hensynssone for bevaring av naturmiljø – herunder villreinens leveområde har følgende 
retningslinjer: Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse/fritidseiendommer ut over de som 
allerede er godkjent gjennom reguleringsplan eller gjennom områder avsatt for fritidsbebyggelse i 
KP arealdel. (..) Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i saksbehandlingen. 
Ellers gjelder bestemmelsene for LNF(R)-formål i kommuneplanens arealdel. 

 

§ 5.1 i bestemmelsene til kommuneplanen: 

Følgende bestemmelser gjelder videre: «5.1.4 Søknad om dispensasjon for deling, bygge- og 
anleggstiltak utenom stedbundet næring i LNFR-område (PBL § 19-1 og § 19-2).  
Vilkårene for å gi dispensasjon er gitt i PBL § 19-1 og § 19-2. Ved eventuell dispensasjon for 
etablering av ny bolig eller fritidsbebyggelse, skal mål og strategier for bolig- og fritidsbebyggelse 
legges til grunn ved behandling.  

Ifølge retningslinjer må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate 
deling, bygge- og anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse i 
område som er vist på plankartet med arealbruksformål LNFR.  

Retningslinje for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR: Ved søknad om 
dispensasjon for etablering/utvidelse av fritidsbebyggelse på arealer som ikke er vist som LSF – 
eksisterende på plankartet legges følgende til grunn dersom vilkårene for dispensasjon er oppfylt: 



b)  I buffersonen – sone 2 – for fylkesdelplan Rondane -Sølnkletten - kan det maksimalt 
oppføres 3 bygg på hver tomt: hytte, anneks og uthus, men kun en boenhet. Samlet kan hytte, 
anneks og uthus ha maksimalt bebygd areal av tomta % BYA = 20 %, men et maksimalt bebygd areal 
(BYA) = 125 m2, inkludert parkeringsareal på 40 m2. Uthus og anneks skal hver ikke overstige 15 m2 
bebygd areal, men byggene kan bygges sammen.. Anneksdelen skal uansett ikke overstige 15 m2. 
For bygning med saltak er maksimal mønehøyde 4.85 m og maksimal gesimshøyde 3,25 m over 
støpt plate. I tillegg kan det oppføres terrasse/platting på bakken med maks. størrelse 15 m2, i 
materiale av tre eller stein. Ved fradeling av punktfeste (endring av punktfeste til tomt for 
fritidsbebyggelse), skal tomtestørrelsen ikke overstige 1,0 daa…» 

I Regional plan for Rondane-Sølnkletten står det at det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på 
eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulerte felt innen en øvre ramme på 
120 m² bruksareal (BRA). Parkeringsareal kommer i tillegg. Lokale rammer må vurderes konkret i det 
enkelte tilfellet.  

Vurdering: 
Tiltaket er ikke knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv, jf bestemmelsene 
til kommuneplanen § 5.1. Det må derfor søkes dispensasjon. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp 
I området ligger fire andre hytter. Det er ikke innlagt vann. Den nye hytta er planlagt med ekstern 
vannpumpe og innbåret vann. Oppvarming vil være vedfyring, samt propanbasert.  
 
Jordvern/landbruk 
Markslag er jorddekt fastmark.  

Landbruksfaglig uttalelse 
Tiltaket vil kun berøre arealer som i dag allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er 
derfor ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. 
 
Området benyttes som utmarksbeite for sau. Bebyggelsen er ikke inngjerdet, noe som fordrer 
ekstra hensyn til beitedyr i gjennomføringsfasen. Dette innebærer at bygningsmaterialer, redskap, 
bygningsavfall m.m. må sikres og skjermes mot beitedyr. Det er ellers ingen landbruksfaglige 
merknader til saken.  
 
Miljø og naturmangfold 

Naturmangfoldloven §§ 8-10: 
Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte.  

Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være 
tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. 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 eksisterende bebyggelse. 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.  

Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. Dette vurderes i plassering og utforming 
av ny bebyggelse. 

 



Kultur 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal 
arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem 
meter, jf. lov om kulturminner § 8. 

Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Eksisterende bebyggelse og et stort område i tilknytning er omfattet av aktsomhetsområde flom.  

Innsjøen Djupen er regulert. Dette kan ikke i seg selv anses som et sikringstiltak mot flom, men 
vurderinger knyttet til dette kan brukes for å innskrenke mulig aktsomhetsområde, og finne en 
sikker plassering av ny bebyggelse. Ifølge aktsomhetskartet på NVE Atlas er maksimal 
vannstandsstigning på 3-4 meter. Demningen i Djupen vil kunne være et viktig vurderingsgrunnlag 
for hvor høyt vannet kan stige i en flomsituasjon, og dermed hva som er et mer realistisk 
flomaktsomhetsområde enn det som ligger inne på NVE Atlas. NVE anbefaler at regulanten 
kontaktes for informasjon om høyder på demning og realistisk maksimal vannstandsstigning.   

Vurdering fra Eidsiva på vegne av regulant Gudbrandsdal Energi: 

Eidsiva Vannkraft AS er operatør for dammen ved Djupen på vegne av regulanten som er 
Gudbrandsdal Energi. Dammen ved Djupen planlegges rehabilitert for å møte krav i forskrift om 
sikkerhet ved vassdragsanlegg. En slik ombygging vil ikke endre vannstanden i selve magasinet. I 
forbindelse med planer for dammen er det gjennomført nye flomberegninger for anlegget. De 
legger til grunn flommer med 1000-års gjentaksintervall, dvs. større flommer enn det som normalt 
legges til grunn i plansaker etter plan -og bygningsloven. Flomberegningene er iht. denne 
informasjonen godkjent av NVE 1.9.2014. For Djupen viser gjeldende flomberegninger en forventet 
vannstandsstigning ved en 1000-årsflom at vannstanden stiger 31 cm over normalvannstanden. 
(Høyden på terskelen i utløpet).  

Ut ifra dette er deres oppfatning at aktsomhetskartet som angir 3-4 m mulig vannstandsstigning 
oppstrøms dammen ved Djupen kan justeres. Høydene er sikret mot egen fastbolt ved dammen, 
med definert høyde 918,58. 

Tallverdier fra godkjent flomberegning gjengitt: 

Overløpsterksel ut fra Djupen: 916,85 

Avløpsflom Q1000 ut fra Djupen: 7,9 m3/s 

Flomvannstand ved 1000-årsflom i Djupen: 917,16, dvs. 31 cm over terskel. 

Søknad om byggetiltak: 

Byggesøknaden i forhold til kommuneplanens krav til volum er fulgt. Møne- og gesimshøyde vil 
være på henholdsvis 4,8 og 2,5 meter. Videre er arealet lagt innenfor det som er fastsatt i 
kommuneplanen med hytte på 70 m2 BYA og anneks på 15 m2 i tillegg er det satt av 40 m2 til 
parkering. Til sammen utgjør dette de 125 m2 tomten maksimalt kan utnyttes ifølge 
kommuneplanen.  Retningslinjer for regional plan for Rondane og Sølnkletten sier 120 m² BRA pluss 
parkeringsareal. I dispensasjonssøknaden vises det til fellesbestemmelsene for fritidsbebyggelse.  

Motorferdsel: Det må søkes om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med bygging.  

 
Om festeforholdet: 
Av tinglyst festekontrakt for gbnr. 155/1/129 framgår det at festeretten omfatter den bebyggelsen 
som sto på tomten per 18.8.1969, og utvidelse av bebyggelsen er ikke tillatt. Pbl. § 21-6 sier blant 
annet at dersom det framstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de 
privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises.  



Grunneier Statskog har bekreftet dette, og at prosessen med å søke Øyer kommune om opprettelse 
av festegrunn samt inngåelse av ny festekontrakt er i prosess, og kommunedirektørens vurdering er 
at dette er tilstrekkelig for å gå videre med behandling av søknaden. 
 
Eksterne høringsinnspill:  
Høringsinspillene er omfattende, og hovedtrekk gjengis her. Uttalelsene vedlegges i sin helhet til 
saksutredningen.  

NVE:  
Flomfaren er vurdert basert på dambruddsbølgeberegninger for dam i Djupen. Minimum høyde på 
byggverk (gulv) må være 917,16 moh. 

NVE skriver om sin veileder 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag, grunneiers ansvar for å 
opprettholde kantvegetasjon og kommunens ansvar for å ivareta den i sin planlegging etter pbl. De 
peker på at bygget som er skissert vil utgjøre en helt annen form for privatisering av strandsonen 
enn det eksisterende bygg gjør. Nybygg vil gi et helt annet inntrykk og føringer for friluftslivet og 
kantsona langs vannet, samt at det er fare for økning av bruken. 

Åtte meter avstand fra bygget til vassdraget er svært lite, og man vil i tillegg måtte forvente at 
utearealet vil minske det naturlige vegetasjonsbeltet både for allmennhetens ferdsel og for 
gjenoppretting/ivaretakelse av en naturlig vegetasjonssone er mindre.  

NVE støtter kommunens vurdering av at det ikke bør anlegges plattinger og andre 
tilretteleggingstiltak mellom hytte og vassdraget, i tillegg mener NVE det er vesentlig for hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. pbl. § 1-8 (NVE veileder 
2/2019), at man sikrer den naturlige vegetasjonen mot vassdraget. Dette innebærer både at det 
anbefales at man flytter ny hytte lenger bort fra vassdraget enn det som er omsøkt, og at det ikke 
kan gjennomføres opparbeiding som endrer den naturlige vegetasjonen langs vassdraget. Langs 
Djupen vil denne hytta bli liggende klart nærmere vassdraget og området har ikke et 
utbyggingspreg. De andre hyttene ligger minimum 13-15 meter fra vannkanten.  

Fylkesmannen i Innlandet: 
Fylkesmannen (FM) mener at kommunen må vurdere eventuelle konsekvenser av å tillate en økning 
i boareal på eiendommen. Den nye bygningsmassen vil heve standarden og øke kapasiteten når det 
gjelder overnatting, og det er påregnelig at dette vil gi en utvidet bruk av eiendommen i forhold til i 
dag. Konsekvenser av utvidet bruk for de hensyn som skal ivaretas i LNF-områdene må vurderes. 
 
Bebyggelsen vil komme nær innsjøen Djupen, og kommunen må vurdere hvilke konsekvenser en 
dispensasjon vil ha for de verdier som byggeforbudssonen i kommuneplanens arealdel skal ivareta. 
Fylkesmannen ber om at det vurderes å flytte ny bebyggelse lengre bort fra vassdraget, for å sikre 
vassdragsverdier og mulighet for ferdsel langs vannet. Vurderingene av naturmangfoldloven §§ 8-12 
skal framgå av vedtaket. 
 
Eiendommen ligger i buffersonen til villreinens leveområde, og Fylkesmannen forventer at 
kommunen gjør en vurdering av hvilke konsekvenser en utvidet bruk av eiendommen kan få for 
villreinens bruk av området. Villreinnemnda sine innspill må legges til grunn i vurderingen. 
Fylkesmannen har ingen vesentlige motforestillinger til at dagens bebyggelse rives og erstattes med 
ny. Det anbefales at det kun gis tillatelse til oppføring av ny bygningsmasse med funksjoner 
tilsvarende det som finnes i dag. FM anbefaler at kommunen stiller krav om at ny bebyggelse skal ha 
samme funksjon som dagens, og at økning i det reelle boarealet slik det er søkt om, ikke tillates. 
 
Presedensvirkning av et positivt vedtak må også vurderes og vektlegges, med tanke på at det ligger 
flere fritidsboliger/fiskebuer i LNF i dette området. 
 
 



Øyer fjellstyre:  
Økning i grunnflate og standard kan føre til at bebyggelsen blir mer brukt. Dette kan føre til mer 
forstyrrelse av naturmiljøet. En betrakter likevel denne muligheten som minimal, og risikoen som 
akseptabel. Spesielt i forhold til villreinen viser en til uttalelse fra Villreinutvalget. Det slås dermed 
fast at tiltaket ikke vil medføre vesentlig skade for noen med bruksrett, og i det store og hele vil det 
skje etter «prinsippa om naturvern».  
 
Om bebyggelsen og utforming: Dagens bebyggelse er en gammel fiskebu, og et uthus som har vært 
kombinasjon med naust. Det pekes på at ut fra tilsendte tegninger virker det som om det er viktig å 
bevare det slitte og litt tragiske uttrykket fra uthuset, ved å forme den nye bua på en tilsvarende 
måte. Samtidig beveger en seg kanskje litt bort fra den opprinnelige hensikten med bebyggelse. Slik 
tegningene tolkes skal uthuset bygges slik at det ikke lenger er plass til en båt. Det blir dermed en 
hytte med anneks, i stedet for fiskebu og naust. Det gjøres oppmerksom på at det neppe blir gitt 
tillatelse til å føre opp et nytt naust i tillegg til planlagt bebyggelse. Skeive vinkler over alt framstår 
som et fremmedelement i fjellet. Store vindusflater på begge sider av hytta vil virke skjemmende, 
og på grunn av lysgjennomgang øker sjansen for at fugler kolliderer med vinduene. 
 
Det må ikke anlegges noen form for tiltak mellom bebyggelsen og strandkanten som kan hindre 
eller forstyrre muligheten for fri ferdsel. Festeavtalen kommenteres også, det er gitt erklæring om 
avgiftsfri feste for den bebyggelsen som stod i 1969, og den kan ikke utvides med foreliggende 
avtale. 
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Tiltaket ligger innenfor buffersonen, sone 2 i Regional plan for Rondane og Sølnkletten. Det vil si at 
området har betydning for villreinens trekking og beiteområder. Økt utbygging innenfor denne 
sonen kan påvirke det sentrale og spesielt viktige villreinområdet, sone 1. Innen dette området skal 
det ikke bygges nytt, fortettes eller utvides utover det som ved den regionale planens vedtaksdato 
var fastsatt i kommuneplanen.  
Fylkeskommunen (FK) mener hensynet til villrein og mulig presedensvirkning skal veie tungt i denne 
type saker. I denne saken er det snakk om areal som bidrar til at overnattingskapasiteten øker. 
Planlagt utbygging er i størrelsesorden som er i henhold til føringene i nevnte regionale plan. Det er 
også vurdert at det i dette området er godt utbredt stinett som bidrar til å kanalisere ferdselen slik 
at villreinen i så liten grad som mulig blir berørt.  
 
Det er fare for at bruken av fjellområdet øker, noe som kan ha negative konsekvenser for 
villreinstammen. Økningen i ferdsel i området knyttet til økt bruksareal på én fritidsenhet er ikke 
stor når en ser dette i forhold til den totale bruken av området. Isolert sett har tiltaket begrenset 
innvirkning på villreinstammen, og overnattingskapasiteten skal ikke økes som følge av tiltaket.  
 
FK vurderer at det ikke kan innvilges dispensasjon på bakgrunn av at det i regional plan for Rondane 
og Sølnkletten heter at det ikke kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks ved fritidsboliger i 
villreinplanens sone 2 dersom utbyggingen ikke bidrar til å øke overnattingskapasiteten. I dette 
tilfellet vil overnattingskapasiteten øke noe. FK vurderer videre at det kan gis dispensasjon slik at 
dagens bygning kan erstattes av ny, med samme funksjon som i dag. 
 
Vassdrag: formålet med byggeforbudssonen langs vassdrag må ivaretas. Kommunen må være 
restriktive med tiltak i strandsonen. Særlig med tanke på privatisering og vanskeliggjøring av 
allmenn ferdsel. Det er av betydning hvordan ny bygningsmasse utformes og hvordan utearealene 
mot vannet fremstår. Det må stilles vilkår om avbøtende tiltak i en eventuell dispensasjon. Fare for 
presedens må vurderes, for å unngå forskjellsbehandling på lignende eiendommer. Vilkår som stilles 
i eventuell gitt dispensasjon er viktige. Utstrakt bruk av dispensasjoner i vassdragsnære områder 



kan føre til at det blir vanskeligere å styre utbyggingen og ønsket utvikling i strandsona, og på sikt 
endret praksis bort fra formålet med bestemmelsene.  
 
Kulturarv: Dagens fiskebu har ingen formell vernestatus, men ansees å ha verdi i seg selv da den er 
et klassisk eksempel på en enkel hytte fra sin tid. Å miste disse bygningene gjør at en mister 
referansen til det klassiske norske hyttelivet. Generelt anbefaler fylkeskommunen en restriktiv 
praksis med å rive bygninger da de har en verdi i seg selv. Også av klimahensyn. Det anbefales 
derfor primært å oppfordre søker til å sette i stand eksisterende fiskebu i stedet for å bygge ny 
hytte. Dersom omsøkt tiltak velges likevel, er fylkeskommunen enig i at hyttas utforming 
harmonerer godt med naustets form og glir godt inn i omgivelsene for øvrig. Valg av materialer og 
farger er også positive. Naustet bør beholde sin funksjon som naust/uthus. Store sammenhengende 
vindusflater bør reduseres for å minske bygningenes framtoning i landskapet. 
 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten: 
Villreinnemnda har praksis med å tillate riving av bygg og oppsetting av nye bygg når det er samme 
bruksform og størrelse. Her var det søkt om en fordobling av boarealet fra 40 m² til ca. 80 m². Det er 
innenfor øvre grense i retningslinje i regionalplanen på 120 m2. Det er imidlertid viktig å 
understreke at den øvre grensen på 120 m² ikke betyr at alle fritidshus i buffersona automatisk skal 
kunne bygge opp til denne størrelsen. Her skal det foretas en konkret vurdering i hvert tilfelle, der 
også andre forhold skal hensyntas. Villreinnemndas uttale skal likevel avgrenses til villreinhensyn.  
 
Eiendommen ligger i midten av buffersona. Den ligger heller ikke i umiddelbar nærhet av områder 
som er registrert brukt av GPS-merka simler, selv om en vet at bukkeflokker bruker områder lengre 
fram i Øyer. Eiendommens totale boareal vil etter utbygging fortsatt være akseptabelt.  
Villreinnemnda har ut fra villreinhensyn ikke innvendinger til at det gis tillatelse til at det innvilges 
dispensasjon som omsøkt, gitt at kommunen begrunner vedtaket slik at det ikke skaper presedens 
for at det kan tillates fordobling av boarealet for fritidshus i buffersona. Det oppfordres imidlertid til 
å bevare slike buer som kulturhistorie, og mener slik det ville vært bedre å gjenoppbygge/restaurere 
fiskebua til opprinnelig størrelse og utseende. Nemnda har hatt flere lignende saker, og det er 
større skepsis til at dette bygget er uheldig.  
 
Rondane Sør villreinutvalg: 
Vinterstid er det aldri rein i området hvor hytta ligger. Avstanden fra hytta til vinterbeiteområder er 
minst 5 km i områder uten skiløyper. Sommerstid brukes vestre deler av allmenningen av et mindre 
antall bukk, noen av dem kan av og til observeres på myrene sør og vest for Djupen. Det er aldri 
simler og kalver i området hvor hytta ligger. En vurderer muligheten for økt ferdsel innover mot 
vinterbeiteområdene som meget minimal. Villreinutvalget har derfor ingen innvendinger mot 
tiltaket.  
 
Statskog SF: 
Om festekontrakten: Gjeldende festeavtale er en avgiftsfri erklæring der det forutsettes at 
bebyggelsen ikke endres. For at bebyggelsen på feste 129 kan endres krever Statskog en ny 
festeavtale med fester etter gjeldende prisvurdering på tomta. Statskog vil også kreve oppmåling 
slik at det blir et arealfeste og ikke et punktfeste. Statskog gir grunneiers tillatelse til å gå videre 
med søknaden, med forutsetning om at fester inngår ny festekontrakt med Statskog og at fester 
gjennomfører og bekoster oppmåling av tomt etter befaring med Øyer kommune, Statskog og Øyer 
fjellstyre. 
 
  



Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

Innen LNFR-områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til 
stedbundet næring. I indre fjellområde skal en være spesielt restriktiv mht. restaurering og 
utvidelser. Den indre sonen er nå erstattet av sone 1 for villrein, og her er bestemmelsen om dette 
videreført. I dette tilfellet er det buffersone (sone 2) til villreinområdet som er aktuelt. Mye av de 
samme hensynene gjør seg imidlertid gjeldende. I regional plan for Rondane – Sølnkletten 
presiseres at lokale rammer for bebyggelsen må konkret vurderes i den enkelte buffersone og 
fastsettes ut fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, 
nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til omkringliggende bebyggelse.  

Et annet sentralt vurderingstema i LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Disse er 
i dette tilfellet av mindre betydning.  

Hensynet til villreinens leveområde er avgjørende i vurderingen. Holdningen til bebyggelsen i dette 
området skal også praktiseres strengt, og konsekvenser av utvidet bruk av eiendommen skal 
vurderes. Imøtekommelse av søknaden vil medføre en økning av bebygd areal til 70 m² BYA. 
Hensynet til villrein og mulig presedensvirkning må veie tungt i denne type saker. Det er vurdert at 
det i dette området er godt utbredt stinett som bidrar til å kanalisere ferdselen slik at villreinen i så 
liten grad som mulig blir berørt. Det vil alltid være en risiko at eiendommen blir mer brukt ved 
utvidelse og standardheving. Her er det naturlig å anta at bebyggelsen samlet sett vil få tilnærmet 
samme funksjon. 

Villreinmyndighetene har praksis med å godta samme bruksform og størrelse på gjenoppbygging. 
Den øvre grensen på 120 m² i retningslinjene skal ikke bety at alle fritidshus kan gjenoppbygges i 
denne størrelsen. Av hensyn til villreinen er det ikke bestemte forhold som taler imot å tillate dette 
tiltaket. Området brukes ikke av simler, men bukkeflokker bruker områder i nærheten. Det er ifølge 
villreinutvalget for Rondane sør aldri rein i dette området vinterstid. Muligheten for økt ferdsel mot 
vinterbeiteområdene er vurdert som minimal. 

Tiltaket vil ikke medføre vesentlig skade for noen med bruksrett, vil i det store og hele skje etter 
prinsippa om naturvern 

Hele området inngår i aktsomhetsområde for flom. Utfyllende informasjon om flomsituasjon og 
høyder er gitt fra operatør for dammen på vegne av regulanten. Her framgår konkrete høyder som 
må følges ved oppføring av ny bebyggelse. Dersom den oppføres over høyde 917,16, altså 31 cm 
over overløpsterskelen er det kommunedirektørens oppfatning at det er stilt tilfredsstillende krav til 
byggegrunn og tiltak iht. krav i pbl. § 28-1 og TEK17. 

Forbud mot bygging i strandsone: 
Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I slike tilfeller skal det tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I 
kommuneplanens arealdel er det lagt inn et punkt 6.1 om bruk av sjø, vassdrag med tilhørende 
strandsone. Videre sies det i underpunkt A at vegetasjon langs elvebredder og strandsoner skal 
bevares. Langs vassdrag skal det opprettholdes et naturlig økologisk fungerende vegetasjonsbelte 
som ikke noe sted må være mindre enn 6 m bredt, jf. vannressursloven (VRL) § 11 og pbl § 11-11 
pkt.5.  

I bestemmelser om byggegrenser langs vassdrag i kommuneplanens arealdel er det bestemt 50 
meter fra innsjø. Dette punktfestet er allerede bebygd, og hensyn bak disse bestemmelsen 
utfordres i mindre grad. 



NVEs veileder 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag legges til grunn i vurderingen. NVE mener 
bygget som er skissert vil utgjøre en helt annen form for privatisering av strandsonen enn det 
eksisterende bygg gjør. Eksisterende bygg er i til dels dårlig forfatning, og ved nybygg vil man få et 
helt annet inntrykk og føringer for friluftslivet og kantsona langs vannet, samt at det er svært 
sannsynlig at bruken vil øke. 8 meter avstand er lite, og faren for at utearelet vil minske det 
naturlige vegetasjonsbeltet, slik at den reelle avstanden som oppleves for allmennheten og som er 
tilgjengelig for ivaretakelse av en naturlig vegetasjonssone er mindre. Bredden på det må bero på 
en konkret vurdering av verdien av å beholde kantvegetasjonen sett opp mot andre 
samfunnsinteresser. Grunneier har etter vannressursloven plikt til å opprettholde eksisterende 
kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker vannføring.  

Det finnes ikke noen konkret anbefaling om bredden til en naturlig vegetasjonssone langs vassdrag, 
men i praksis benyttes ofte en bredde på minimum 10 meter for at de naturlige funksjoner 
(avrenning, landskapselement, naturtyper, erosjon, allmennhetens tilgang osv.) skal opprettholdes, 
iht. vrl. § 11. et belte som oppfyller formålet i bestemmelsen må opprettholdes. «Opprettholdes» vil 
si at bestemmelsen gjelder der hvor de naturlige forholdene ligger til rette for vegetasjon.  

Det stilles vilkår i eventuell tillatelse om at bebyggelsen plasseres enda lenger unna, minst 10 meter 
fra vannkanten. Slik vil vegetasjonen langs innsjøen bevares, som er de hensyn byggeforbudssonen 
skal ivareta. I tillegg sikres at muligheten for ferdsel langs vannet ikke vanskeliggjøres ytterligere.  

Å bygge opp en ny fritidsbolig kan ikke i seg selv her sies å sette hensyn bak, eller formålet med 
disse planbestemmelsene til side.  

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  

Ulempene ved å tillate oppføring av ny bebyggelse her er for det første risikoen for ytterligere 
privatisering av strandsonen, og følger det kan ha for allmennhetens ferdsel og utnyttelse. 
Prosjekterte vindusflater mot innsjøen er store. Faren ved dette er at det vil skape en 
«privatisering» av strandsonen noe som ikke er ønskelig. Lysgjennomgang som følge av vinduer på 
hver side er en fare for fugler. På grunn av store snømengder og tilfokking på nordsiden av 
bygningen legges vindusarealene primært mot øst/syd. Tiltakshaver er bedt om å redusere 
vindusarealene i flere omganger. Tegninger av 4.3.20 legges til grunn for behandlingen. 

Ellers må privatiserende tiltak av noen art unngås. Det være seg plattinger eller andre tiltak som har 
negativ effekt på utnyttelse av friluftsliv for allmennheten. Det må også sikres at naturlige 
funksjoner blir opprettholdt (som avrenning, landskapselement, naturtyper, erosjon osv.), iht. vrl. § 
11. 

Ulemper ved tiltaket knytter seg ellers mye til vurdering av hvilke konsekvenser utvidet bruk av 
eiendommen kan få for villreinens bruk av området. Det er den samlede belastningen av flere slike 
utvidelser som er problematisk. Det er avgjørende å ikke nærmest automatisk tillate «fullt 
utnyttede» eiendommer i slike områder. Villreinnemnda og villreinutvalgets uttalelser må gis 
avgjørende vekt i den enkelte sak.  

Fra flere høringsinstanser anbefales at det kun gis tillatelse til bygningsmasse med samme 
funksjoner som i dag. Ikke økning i reelt boareal. KD tar hensyn til dette, mener det ikke bør gis 
dispensasjon for oppføring av uthus med anneksfunksjon. Slik blir økningen i boareal ca. 30 m², fra 
en svært beskjeden størrelse opprinnelig.  

Fare for presedens tilsier at man må være forsiktig med å tillate nybygging der det er mulig å 
restaurere eksisterende bebyggelse. Det er et spørsmål hvor nøye kommunen skal ettergå 
tiltakshavers opplysninger om bygningsmassens tilstand, men de legges her til grunn. Den 
eksisterende hytta er knapt beboelig, ifølge søker. Begge byggene trenger vesentlige reparasjoner 
for ikke å falle sammen. Det er en fordel at bygningsmassen bringes i god stand, der alternativet er 



ytterligere forfall. Hytta i sin nåværende befatning står på stubber på grunn og er kun delvis 
fundamentert med steinmur. På grunn av høyere regulering av vannet de siste 10 år er nå dette 
fundamentet ustabilt og hytta flytter seg sesongmessig. Videre har den som en del av sin struktur en 
peis og pipeløsning som står separert fundert i bakken. Dette fører til bevegelse mellom pipe og 
hytte som er en risiko i forhold til brannfare. En full restaurering, som vil være påkrevd, er nær 
umulig å gjøre uten å bygge et nytt fundament. Hyttas bebyggelse over bakken er også generelt i 
dårlig til meget dårlig forfatning. Den er reparert i mange omganger, deler av trekonstruksjonen 
innvendig på gulv er råtten. Takkonstruksjon er ikke komplett bl.a.  

Uthuset er i nåværende form et enkel plankebygg bygget på en stenmur. Det består av to rom ca 
12m2 hver for båter og ved, samt et enkelt anneks på ca. 8m2 med to senger og en utedo.  Bygget 
er i dårlig forfatning, men kan i prinsippet restaureres til brukbar stand brukt som uthus. Dette vil 
imidlertid kreve full nedbygging og oppbygging med nytt reisverk og tak. Da også grunnforholdene 
der er vanskelige, vil også denne konstruksjonen helst bygges opp på nytt fundament. 
 
Overordnet er det forsøkt å benytte den opprinnelige form på hytta, og lage en erstatning som 
beholder intensjoner og utforming, men også møter dagens krav til brannsikkerhet og miljø.  

Det er ellers en fare at bygningsmassen kan endre karakter på en uheldig måte ved slik nybygging. 
Bebyggelsens synlighet og fremtreden er viktige vurderingsmomenter. I denne saken har det vært 
en lang prosess for å tilpasse bebyggelsen på en mest mulig hensiktsmessig måte til landskapet.  Ny 
erstatningshytte skal tilpasses eksisterende båtnaust ift. volum, takvinkler og materialbruk. Det 
eksisterende båtnaustet er tenkt tatt ned og gjenoppbygget med samme frontfasade mot innsjøen 
og med gjenbruk av det grånede panelet. Hva gjelder påvirkning på landskap og kulturmiljø opplyses 
det at tiltaket vil føre til sammenhengende likeartet bebyggelse. Gesims -og mønehøyde holdes 
forholdsvis lave for at bebyggelsen skal gå mest mulig i ett med omgivelsene. Søker legger stor vekt 
på å bevare tradisjonen ved bebyggelsen. Med gitte vilkår er det kommunedirektørens mening at 
denne mulige ulempen kan unngås, selv om slike hensyn er høyst subjektive. 

Det pekes på at tap av den tradisjonelle småhytteutformingen er uheldig. Det er 
kommunedirektøren enig i. Slike vurderinger bør absolutt tas, gjerne på et mer overordnet nivå. For 
denne eiendommen opplyses det at bua har vært i bruk i mange år og har gjennomgått flere delvise 
ombygginger og reparasjoner. Den hadde fram til 1960 et enkelt pulttak med fasade mot vannet, og 
ble etter det bygd om til saltak, av bygningstekniske hensyn. Altså har den ikke hatt en særlig 
«tradisjonell» utforming noen gang. I planene er det lagt vekt på å gjenoppbygge hytta i den stilen 
som den opprinnelig hadde, med skråtak og takvinkel og tekstur som er i overensstemmelse med 
båtnaustets uttrykk og form. Lav profil og gesimshøyde er valgt for å innpasses best mulig i 
omgivelsene. 

Tillatelse til videreføring av en beskjeden overnattingsfunksjon i et anneks/bod ville mest sannsynlig 
ikke hatt stor betydning for overnattingskapasiteten. Føre-var-prinsippet skal imidlertid legges til 
grunn og det gis med bakgrunn i dette kun tillatelse til utvidelsen av hytta, og slik må det antas at 
overnattingskapasiteten ikke økes mer enn det som kan godtas. 

Presedens er alltid en fare ved å tillate nybygging og utvidelse av slik bebyggelse. Faren er at 
festerne i nærheten også søker om tiltak på sine punktfester. Kommunedirektøren mener at det å 
eventuelt måtte underlegge dem samme vurdering ikke i seg selv vil medføre uheldig 
presedensvirkning som ikke kan håndteres.  

Det er få ulemper ellers ved å imøtekomme dispensasjonen. Fordelene er klart større enn 
ulempene.  

 
  



 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 at det i LNFR-område ikke tillates 
fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn 
landbruk. 
 
Det tillates at søknad om tillatelse til tiltak behandles slik den foreligger per 10.12.19. Nye tegninger 
av 4.3.20 legges til grunn for behandlingen. 
 
Vilkår som skal stilles i behandling av søknad om tiltak: 

- Maks bebyggelse (BYA) på fritidsbolig kan være 70 m² 
- Dersom eksisterende uthus rives, kan maks størrelse på nytt være 15 m²  
- Bebyggelsen skal plasseres minst 10 meter unna vannkant på Djupen 
- Privatiserende tiltak av noen art tillates ikke mellom bebyggelse og vannkant 
- Ny bebyggelse (høyde gulv) skal minst være på 917,16 moh.  
- Fester skal inngå ny festekontrakt med grunneier Statskog, og rekvirering av oppmåling av 

festeareal etter ordinær søknad fra grunneier og behandling i Øyer kommune 
- Tidligere båtnaust som bygges opp igjen skal kun ha uthus/bodfunksjon, og ikke inneha 

fasiliteter som muliggjør beboelse. 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør


