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Sammendrag: 
Karl Erik Olstad søker om å rive og bygge nytt uthus på sin selveide eiendom gbnr. 155/308 ved Ner-
Åstvatnet i Øyerfjellet. Tidligere er hytta revet og ny er bygget. Ifølge søker er uthuset ca. 45 år, og 
ikke egnet for rehabilitering. Eierne ønsker nå å rive det og bygge nytt. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel formål LNF(R). Fra 
forbud mot tiltak som ikke er til landbruksformål og fra hensynssone buffersone til villreinens 
leveområde (H560_2 sone 2). 
 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for riving og bygging av uthus med eventuelle 
vilkår. Iht. seneste informasjon skal taket tekkes med tre, i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Saksutredning: 
Grunneier søker om dispensasjon for å rive uthus på hytteeiendommen og bygge nytt på samme 
sted. Tidligere er hytta revet og ny er bygget. Ifølge søker er uthuset ca. 45 år, og ikke egnet for 
rehabilitering. 
 

 



Eiendommen merket 
 
Eiendommen er en selveiertomt ved Ner-Åstvatnet. 

 
Skisse av planlagt uthus 
 

 
Eksisterende bebyggelse 
 
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 anses 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). 
 
Naboer: 
Det er ca. 300 meter til nærmeste nabo, og det er vurdert at disse ikke vil bli berørt av tiltaket. Øyer 
statsallmenning er bedt om uttalelse.  
 
Plangrunnlaget: 
Eiendommen gbnr. 155/308 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med arealformål 
LNFR. 
 
§ 5.1 i bestemmelsene til kommuneplanen: 

 
 
Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til tiltak etter plan -og bygningsloven (pbl) §§ 1-6 og 20-
1 i LNFR-område kan skje under forutsetning av at bygning eller anlegg ikke er i konflikt med LNFR-
formålet. 
 
Særlig skal en se til at tiltaket ikke er i konflikt med eller medfører nedbygging av dyrket eller 
dyrkbar mark, område med sammenhengende innmarksbeite, område med sammenhengende skog 
av god bonitet, områder som er viktige for friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark eller områder som 
har viktige naturverdier. En skal også unngå å gi tillatelse til tiltak som medfører større endringer i 
terreng eller landskap. 
 
I tillegg ligger eiendommen i hensynssone for bevaring av naturmiljø, buffersone til villreinens 
leveområde (sone 2) i KP. Denne hensynssonen 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.  
 
Videre sier retningslinjene 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. bestemmelsenen 
til kommuneplanen § 5.1. Både riving og nybygg må behandles som en dispensasjon fra arealplan. 
Det må 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. 
 
Det er ca. 160 meter til vannkanten.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp vil ikke påvirkes på annen måte enn ved eksisterende 
bebyggelse. Det er ikke bilvei til eiendommen. Det må søkes om motorferdselstillatelse ved 
eventuell transport av materialer.  
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: 
Det omsøkes dispensasjon for rivning av uthus og oppføring av nytt uthus på denne 
fritidseiendommen. Eiendommen ligger med arealformål LNF i kommuneplanens arealdel og det 
foregår aktivt utmarksbeite for sau i området. 
 
De landbruksmessige konsekvensene av tiltaket er begrensede siden tomta allerede nyttes til 
fritidsformål. Landbruksinteressene gjør seg først og fremst gjeldende i selve byggeperioden og da 
særlig hensynet til beitedyr. Det er viktig at det ikke oppstår farlige situasjoner for beitedyr ved at 
det ligger skarpe gjenstander i terrenget, at dyr ikke kan sette seg fast eller på annen måte for 
ulykke på eller i tilknytning til byggeplassen.  
 
Det er ingen ingen ytterligere landbruksfaglige merknader til tiltaket.  
 
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.  
 



Eventuell påvirkning på området som friluftsområde vurderes i plassering og utforming av ny 
bebyggelse.  
 
Kultur: det er ikke registrert kulturminner i dette området som blir berørt av omsøkt tiltak. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: det er ikke fare ved naturforhold eller vassdrag som må hensyntas 
her. 
 
Søknad om byggetiltak: 
Motorferdsel: det må søkes om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med bygging dersom det er 
behov for transport. 
 
Eksterne høringsinnspill: 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten har ikke innvendinger til at det gis dispensasjon som 
omsøkt, gitt at totalarealet for eiendommen er innenfor øvre grense gjeldende 
kommuneplan/reguleringsplan, og gitt at det blir satt vilkår om at det ikke er tillatt med pipe/ildsted 
i uthuset. 
 
Statsforvalteren i Innlandet 
Statsforvalterens vurdering og konklusjon  
Statsforvalteren mener at saken er godt drøftet av kommunen administrasjon, og vi slutter oss til 
vurderingene. Under forutsetning av at det ikke tillates pipe i uthuset har vi ingen vesentlige 
merknader til det omsøkte tiltaket. 
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Hovedtrekk i Innlandet Fylkeskommune sin uttalelse: 
Planfaglig  
Kommunen har vurdert saken og fylkeskommunen har ingen innvendinger til den. Så sant tiltaket 
erstatter samme formål og ikke utvides med muligheter for overnatting har vi ingen vesentlige 
merknader.  
Forholdet til kulturminner  
Vi har ikke kjennskap til at forelagte tiltak vil komme i berøring med kulturminner. Vi minner 
imidlertid om meldeplikten etter kulturminnelovens §8, og ber om at følgende tekst innarbeides i et 
eventuelt vedtak:  
«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. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre 
en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.»  
I sårbare fjellområder og seterlandskap er det generelt viktig at nybygg i størst mulig grad innordner 
seg stedegen byggeskikk i bygningsvolum, utforming og materialvalg. Vi ber kommunen legge dette 
til grunn i deres vurdering av saken.  
Samferdselsfaglig  
Ingen merknader. 
 
Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon kan 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. Eiendommen ligger i buffersone (sone 2) til villreinens leveområde. Mye av de 
samme hensynene som i sone 1 gjør seg 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. Dette er hensyntatt i 
denne saken, og det nye uthuset skal utformes for å passe inn med øvrig bebyggelse, og det vil ikke 
bli merkbart større. 
 
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. Det legges til grunn at et nytt uthus ikke vil føre til økt bruk og dermed uheldige 
konsekvenser for villreinen.  
 
Et annet sentralt vurderingstema i LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. De 
landbruksmessige konsekvensene av tiltaket er begrensede siden tomta allerede nyttes til 
fritidsformål. Landbruksinteressene gjør seg først og fremst gjeldende i selve byggeperioden og da 
særlig hensynet til beitedyr. Det vil stilles vilkår om at dette hensyntas i byggeperioden. 
 
Innenfor LNFR skal det videre tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Samtidig 
ble det i Kommuneplanens samfunnsdel «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, 
bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjaldt 
stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, 
kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. Dette er vurdert i det foregående, og 
omsøkt tiltak vil ikke ha særlige følger for disse kriteriene. 
 
Kontroll i Naturbase viser at det ikke er registrert spesielle naturtyper eller arter innen området. 
Det er ikke registrert fredede kulturminner innen området, heller ikke på aktuell eiendom. 
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet som blir utfordret ved en utvidelse. 
Utvidelser vil kunne medføre noe økt bruk, men vil i liten grad påvirke forurensing eller klima. 
 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene. 
 
Ulemper ved tiltak i dette området knyttes gjerne til påvirkning på villreinens bruk av området. Her 
skjer ingen utvidelse av boareal, og det er rimelig å anta at bruken ikke vil øke merkbart. 
Ellers skal man være noe tilbakholden med å tillate nybygging der det er mulig å restaurere 
bygningsmassen. Det er ifølge søker ikke et alternativ i dette tilfellet. 
 
Ulemper ellers ved dette byggetiltaket er etter kommunedirektørens vurdering minimale.  
Statsforvalteren påpeker i sitt rundskriv at selv om det ikke er sagt direkte i lov eller forarbeider bør 
en kunne se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen, og kunne være mindre streng ved 
mindre tiltak som utløser små konsekvenser i en overordnet plan. Dette tiltaket er ikke stort, og vil 
ikke føre til negative konsekvenser ut over eksisterende godkjente bebyggelse. 
 
Eksterne høringsinstanser har ikke uttalt seg negativt om innvilging av dispensasjon. 
 



Det er imidlertid ikke tilstrekkelig utelukkende for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene 
eventuelt er beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. 
I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende 
rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov, og ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter 
kommunedirektørens mening kunne vektlegges som relevant til en viss utstrekning. Dette er 
forholdsvis små fordeler, men i tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større vekt. i 
dette tilfellet er det godkjent fritidsbebyggelse som ønskes holdt ved like, det må sies å være 
positivt, også i et mer generelt perspektiv. 
 
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. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR (buffersone til villreinens 
leveområde) fra forbud mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for 
riving og oppføring av nytt uthus på gbnr. 155/308. 
 
Vilkår for gitt dispensasjon:  

1. Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset. 
2. Bruksarealet skal ikke overstige 120 m² bruksareal (BRA). Parkeringsareal kommer i tillegg. 

 
Eventuell ytterligere oppfølging av byggemelding/søknad om tiltak følges opp administrativt. 
 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR (buffersone til villreinens 
leveområde) fra forbud mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for 
riving og oppføring av nytt uthus på gbnr. 155/308. 
 
Lovens kumulative vilkår er oppfylt, men med hjemmel i kommunens frie forvaltningsskjønn avslås 
dispensasjon. 
 
Avslag må begrunnes i ovennevnte. Herunder vurderes bl.a. presedensfare, konsekvenser ved 
lignende saker og sannsynligheten for uheldig presedensvirkning.  
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