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Vedlegg: 
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Uttalelse fra landbrukskontoret, 20.3.2017 
Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, 2.5.2017 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tidligere mailkorrespondanse for avklaring av prosess og bestemmelser. 
 
Sammendrag: 
 
 
Saksutredning: 
Kommunen mottok 2.3.2017 søknad om dispensasjon for påbygg av hytte, gnr/bnr 
155/1/261. Hytta ligger i LNF2-område i gjeldende kommuneplan for Øyer, 50 meter fra 
Øvre Hundtjønnet. Hytta ligger på ca. 876 moh, og ifølge søker er hytta fra 1897. 
 
Eksisterende hytte er på ca. 45 m2 og stabburet er på ca. 14 m2. Det søkes om å få føre opp 
et tilbygg på hytta med BYA 49 m2. 
 
Det må søkes dispensasjon for å kunne utføre omsøkt tiltak da tiltaket er i strid med LNF-
formålet. For fritidshytter i LNF-2 områder over 800 moh gjelder følgende retningslinjer: 
«Fritidseiendommer beliggende over 800 moh kan utbygges til15% av tomtens størrelse, 
men maksimalt 80 m2. » 
 
Kommuneplanen er nå til revisjon, og rådmannen har sett hen til de bestemmelser som er 
foreslått for LNF-områdene i planforslaget ved vurdering av dispensasjonen. Disse 
bestemmelsene er ikke omstridt, men de her en romsligere utnyttingsgrad for området 
denne hytten ligger i dersom det innvilges dispensasjon fra LNF-bestemmelsene. 
 
Foreslåtte planbestemmelser for området hytta ligger i tillater 3 bygninger, men kun en 
boenhet. Maksimalt bebygd areal skal ikke overstige 160 m2, hvorav 40 m2 regnes som 
parkering. Uthus og anneks kan hver ikke overstige 15 m2. Bygingsmassen kan da maksimalt 
utgjøre 120 m2 BYA. Gesimshøyde kan maksimalt være 3,2 m over planert terreng, og 
mønehøyde kan maksimalt være 5,65 m over planert terreng. 
 



Da det ikke er vinterbrøytet veg frem til hytta tillates ikke innlagt vann, så kran på yttervegg 
må evt. videreføres.  
 
Uttalelser fra berørt fagetat i kommunen og regionale myndigheter og naboer: 
Landbrukskontoret uttaler at omsøkte tiltak ikke direkte har betydning for omkringliggende 
landbruksproduksjon. De ønsker likevel å påpeke en bekymring for hvordan dette tiltaket vil 
påvirke/legge føringer for byggeskikk og landskapsestetikk i området. De stiller spørsmål om 
hvilken betydning kommuneplanforslagets bestemmelse i pkt. 2.3.1 – felles bestemmelser 
for fritidsbebyggelse- første punkt «bygninger skal tilpasses landskap/terreng og 
eksisterende bebyggelse» har for omsøkte tiltak.  
 
I sin høringsuttalelse kommenterer Oppland fylkeskommune kommunens betenkning om 
tiltakets tilpasning i landskap og eksisterende bebyggelse. De mener bygget er godt 
tilpasset eksisterende bebyggelse. Riktignok er ikke byggeformen vanlig innover i fjellet, 
men vanlig i alpine hytteområder. Det bemerkes at gesimshøyden er hevet på tilbygget 
sammenlignet med eksisterende hytte. Dette gjør at bygget virker større en fotavtrykket 
tilsier. Gesimshøyden er likevel innenfor de reglene som gjelder. De har ingen innvending 
mot at det innvilges dispensasjon i saken. 
 
I sin høringsuttalelse påpeker fylkesmannen at det er gjeldende kommuneplan det må 
dispenseres fra. Å se hen til planforslaget som er til behandling vil kunne gi utfyllende 
informasjon i saken. En slik henseende vil kunne medføre at hensynene bak bestemmelsene 
det dispensere fra blir mindre tilsidesatt. 
 
Videre skriver de at de ikke er i mot at det innvilges dispensasjon i tråd med søknaden, men 
ber om at det vurderes særlig presedensvirkning ved å dispensere for tilbygg så nær 
vassdrag. Fjerning av naturlig vegetasjon vil kunne virke privatiserende. Anleggsbeltet bør 
derfor begrenses mot strandsonen. Til slutt påpekes det at dersom kommunen ønsker å se 
nærmere på utforming av bygningsmassen, bør dette settes som overordene vilkår allerede 
i dispensasjonssaken, med detaljering i byggesøknadsfasen. 
 
Øyer fjellstyre er positive til tiltaket så lenge det ikke gjøres tiltak som privatiserer området 
ned mot vannet. 
 
Nærmeste nabo, Pål Anders Hagen, er positiv til dispensasjonssøknaden. 
 
 
Vurdering: 
For å kunne tillate omsøke tiltak må det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
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 etter en samlet vurdering. 
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planen skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planen når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 



Planfaglige vurderinger mht. dispensasjon 
Eksisterende hytte på festetomten er allerede konsekvensvurdert i prosessen med revisjon 
av kommuneplan, se vedlagt KU-ark. Konklusjonen i KU-arket er at festetomta fremdeles 
skal ha status som LNF-område da den ligger så nært vannkanten at alle tiltak på festetomta 
bør underlegges en nøyere vurdering med hensyn til mulig konflikt med nærhet til 
vannet/fri ferdsel. Andre planfaglige forhold enn dette ansees svart ut i KU-arket. 
 
For å kunne tillate omsøkte tiltak må det søkes dispensasjon da det ikke er anledning til å 
bebygge LNF-areal uten en foregående dispensasjonsbehandling for tiltak som er i strid med 
LNF-formålet. Det må avklares om tiltaket påvirker hensynet til fri ferdsel rundt vannet.  
 
Dispensasjonssøknaden er begrunnet. Ingen av de regionale myndighetene har motsatt seg 
at det gis dispensasjon, men fylkesmannen ber om at det vurderes om tiltaket kan skape 
fremtidig presedens for bygging nært vassdrag. Videre ber de om at det blir vurdert å sette 
en byggegrense slik at inngrep nært vannet ikke kan realiseres. De påpeker at dette også 
gjelder bearbeiding av naturen.  
 
Landbrukskontoret har stilt spørsmål ved det arkitektoniske uttrykket sammenstilt med 
omkringliggende hytter, mens fylkeskommunen mener dette uttrykket kan aksepteres også 
innover på fjellet der det ikke er tett med hytter som i alpinområdene rundt Hafjell. 
 
Angående det arkitektoniske uttrykket er det vanskelig å mene noe konkret, da det er få og 
små hytter i umiddelbar nærhet. Det må vektlegges at hytter inne på fjellet ikke får store 
reflekterende flater. Videre er det viktig at bygget tilpasses terrenget.  
 
I dette konkrete tilfellet er det planlagt fasade med smårutede vinduer i normal størrelse 
sett hen til dagens standard. At hytta får to gavlvegger mot vannet er særegent 
sammenlignet med omkringliggende hytter, men som Oppland fylkeskommune påpeker så 
er dette noe som blir brukt blant annet i Hafjell. 
 
Det påpekes at innsendte plantegninger av hems med soveplasser i tilbygget ikke 
tilfredsstiller krav til romhøyder godkjent for beboelse, da høyden på hemsen er under 
2,2m. Dette kan evt. rettes/endres før byggesaken behandles. I denne omgang behandles 
kun spørsmålet om dispensasjon fra LNF-formålet. 
 
Angående fylkesmannens ønske om at saken vurderes med hensyn til fare for presedens i 
fremtidige saker så vektlegger rådmannen at det allerede står ett stabbur nærmere vannet 
enn tilbygget. Tilbygget ligger i tillegg delvis skjermet bak stabburet. I så måte mener 
kommunen at tilbygget ikke privatiserer strandsonen ytterligere.   
 
Kommunens kommuneplanforslag åpner for å øke øvre arealgrense for fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens LNF-områder utenfor hensynssonene for villrein fra 80 m2 til 120 m2. 
Dersom dette blir vedtatt innebærer det at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir tilsidesatt i mindre grad. Rådmannen mener derfor det kan forsvares at søknaden om 
dispensasjon ser hen til fremtidige arealstørrelser ved vurdering av dispensasjonssøknaden. 
 



I kommuneplanforslagets bestemmelser åpnes det for at det kan bygges terrasse. I dette 
konkrete tilfellet mener rådmannen det ikke kan tillates å føre opp terrasse på den delen av 
hytta som vender ned mot vannet. Det bør heller ikke opparbeides plenareal (ikke stedegen 
natur) mellom hytta og strandsonen, da dette også kan virke privatiserende. 
 
Kommunen er kjent med at tiltakshaver også har søkt Statskog om å få legge om vegen til 
hytta. Dette er også et tiltak som må omsøkes, men det må også innhentes tillatelse fra 
Statskog. 
 
Ut i fra en samlet vurdering har rådmannen kommet frem til at fordelene ved å innvilge 
dispensasjon fra LNF-2 i gjeldende kommuneplan vil være klart større enn ulempene.  Hytta 
er liten og ikke tilrettelagt for dagens bruk. Et tilbygg vil ikke påvirke hyttas nærhet til 
vannet i nevneverdig grad, da tilbygge ligger bak et allerede eksisterende stabbur. Fri 
ferdsel rundt vannet vil trolig ikke bli påvirket.  
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i planen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det tillatelse til tiltak som er i strid med kommuneplan for Øyer 
(2000-2010). Det dispenseres fra kap. 2: «Innenfor LNF-områdene er det ikke tillatt med 
oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt 
ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring før områdene inngår i 
regulerings- eller bebyggelsesplan.» 
 
Det dispenseres fra retningslinjene for LNF-2 for fritidsbebyggelse over 800 moh, der 
retningslinjene tillater maksimalt 80 m

2
BRA. 

 
Det gis dispensasjon som muliggjør oppførelse av et tilbygg med BYA 49 m2. Tilbygge må 
bygges slik at gesimshøyde ikke overstiger 3,2 m og maksimal mønehøyde ikke overstiger 
5,65 m. Alt målt ut fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Det tillates ikke lagt inn vann i hytten, men kran på yttervegg kan videreføres. 
Det tillates verken terrasse eller opparbeidelse av plen på den siden av hytta som vender 
mot vannet.  
 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


