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Vedlegg: 

- Vedlegg 1 Søknad om grensejustering og oppmålingsforretning m/vedlegg, mottatt 
8.11.2016 

- Vedlegg 2 Søknad om dispensasjon i e-post av 7.7.2017 
- Vedlegg 3 Kartgrunnlag med skissert areal som skal gå i bytte, 2.3.2017 
- Vedlegg 4 Utsnitt av reguleringsplankart for Hafjelltoppen hyttegrend 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Detaljreguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend  
- Plan – og bygningsloven 
- Matrikkellova 

 
 
Sammendrag: 
Eier av gbnr. 155/253 Gunnar Gundersen søker om dispensasjon for å makeskifte areal 

mellom sin eiendom og gbnr. 155/265. Dette er godkjent av eier av denne eiendommen 

Hafjelltoppen velforening. Gjeldende reguleringsplan er detaljreguleringsplan for 

Hafjelltoppen hyttegrend. Formålet med arealoverføringen er å legge til rette formelle 

eiendomsforhold for eksisterende nedfartsløype. Endringen vil på denne måten 

formalisere bruken slik den allerede er. Med bakgrunn i dette, at arealregnskapet vil gå i 

null og dermed den minimale betydningen for planen i sin helhet, vurderer rådmannen det 

som formålstjenlig å imøtekomme søknaden.  

 
 
Saksutredning: 
Gunnar Gundersen søker i søknad mottatt 8.11.2016 og supplerende e-post av 7.7.2017 

om å bytte areal mellom gbnr. 155/265 og 155/253. 

Begrunnelsen for søknaden er bruken som foregår på eiendommen. Deler av tomta er tålt 

benyttet som skinedfart i lengre tid. Ønske om å få formelle eiendomsforhold i tråd med 

denne bruken er bakgrunn for søknaden. I følge søker har nedfartsløypa fra Kringelåsen og 

ned til Vardvegen i Hafjelltoppen og Panorama hyttefelt gått over hans tomt. Det foreligger 

ingen klausul eller avtale om dette. Ønsket er at dette arealet tilfaller Hafjelltoppen (Vel), 

og at areal fra denne eiendommen som ikke benyttes til noe spesielt i dag, går til hans 

tomt.   



Sakens fakta tilsier en mindre, varig endring av arealformål. Dette er avklart med 

planavdelingen i kommunen, og på grunn av sakens mindre betydning og små følger for 

planen i sin helhet, er det mest hensiktsmessig å behandle saken som en forenklet 

dispensasjon. 

Skissen som legges til grunn i søknaden viser areal som er ment å gå i bytte mellom 

eiendommene. Skissen er utarbeidet av Øyer kommune og godkjent av søker og grunneier 

på gbnr. 155/265 Hafjelltoppen velforening v/velforeningen, jf. vedlegg til søknad. 

Administrasjonen har vært behjelpelige med å utarbeide et forslag i samråd med søker slik 

at arealene er like store, og på denne måten er det betydelig mindre betenkelig å tillate 

dette fra vår side. 

Ca. 400 m² vil gå fra formål fritidsbebyggelse til friområde fra gbnr. 155/253. Tilsvarende vil 

det bli andre veien. Tomt med gbnr. 155/253 vil på denne måten få uendret 

utnyttelsesgrad etter overføringen. Friområdet blir heller ikke redusert.  

 
 
Vurdering: 
Lovgrunnlag: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 

foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1. 

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 

av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensyn 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 rådmannen legge særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

 

 

 



Vurdering: 

Det er gjort analyse av området gjennom ulike kartbaser i GeoMedia Webmap 

(GLOInnsyn). Relevante forhold gjennomgås i det følgende. 

Samfunnssikkerhet: det går en bekk nord for det omsøkte området. Her er det registrert 

flomveier, uten at dette anses å ha innvirkning på bytte mellom arealformål.  

Det er ikke registrert forhold knyttet til miljø eller naturgrunnlag av betydning. Heller ikke 

kulturminner er registrert i det aktuelle området.  

Imøtekommelse av søknaden er vurdert til ikke å berøre regionale myndigheters interesse 

på en måte som ikke tidligere er vurdert i forbindelse med reguleringen. Saksutredningen 

er dermed ikke sendt disse for uttale på nytt, siden endringen som søknaden forutsetter 

ikke er av særlig betydning. 

Videre vil imøtekommelse av søknaden legge til rette for at eiendomsforholdene kommer i 

samsvar med faktisk arealbruk. Dette er positivt i seg selv. Den foreslåtte løsningen 

medfører at ca. 400 m² bytter formål mellom fritidsbebyggelse og friområde. Det blir 

imidlertid ingen endring i totalt areal for de to kategoriene etter byttet. Dette er av stor 

betydning i vurderingen av om søknaden kan imøtekommes.  

Tilfeller der friområde blir berørt og eventuelt forminskes er vanskelig å godta fra 

administrasjonens side. Slike arealer er ment å ha strengt vern. I vurderingen er også 

formålet med planen, og om det å gi dispensasjon vil tilsidesette formål med reguleringen 

eller føre til at hensyn bak planen ikke oppfylles. I dette tilfellet er nedfartsløypa regulert 

inn rett i nærheten, og at det gis rom for denne gjennom flytting av grensen må sies å være 

formålstjenlig.  

Endringen vil gi en langt bedre utnyttelse for brukere av friareal i området enn det dagens 

arrondering gir. Som søker selv skriver ser de det som et poeng at fellesarealer faktisk 

tilhører felleskapet og at de heller får tilbake areal fra Hafjelltoppen Vel, i tråd med ønske 

fra begge parter. 

Det er klart større fordeler enn ulemper ved å innvilge dispensasjon. Det er heller ikke 

særlig stor fare for presedensvirkning.  

Makeskiftet gjennomføres som grensejustering iht. matrikkelloven § 16, med tilhørende 

oppmålingsforretning og avtale mellom partene. 

 
 
 
 



 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi 

dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan for makeskifte, slik at 

eiendom gbnr. 155/253 avgir ca. 400 m² til gbnr. 155/265, og gbnr. 155/265 avgir 

ca. 400 m² til 155/253 i henhold til kart datert 2.3.2017. Arealformål endres fra 

fritidsbebyggelse til friområde og fra friområde til fritidsbebyggelse. 

2. Vedtaket begrunnes med at omdisponeringen vil føre til bedre utnyttelse av 

friarealet enn dagens arrondering, og at den vil føre til at dagens bruk samsvarer 

bedre med formelle eiendomsforhold. Å godta dette vil ikke ha vesentlig betydning 

for planen i sin helhet og dens formål.   

3. Ved eventuell senere omregulering/endring av plan for Hafjelltoppen hyttegrend, 

skal arealformålsgrenser bringes i samsvar med endrede eiendomsgrenser. 

4. Makeskiftet er i tråd med krav satt til grensejustering i matrikkelloven § 16. Videre 

behandling skjer administrativt i Øyer kommune, og partene vil bli innkalt til 

oppmålingsforretning for gjennomføring av tillatelsen.   

 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann Avd.ing. deling,seksjonering 


