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Uttalelse - Øyer - Dispensasjon for riving og oppføring av ny fritidsbolig 
gbnr 155/1/129 - Jens Hjelmstad 

Vi viser til brev datert 19.12.2019 med søknad om dispensasjon for oppføring av ny fritidsbolig på 
gbnr 155/1/129 ved Djupen til høring. Søknaden gjelder riving av eksisterende og oppføring av ny 
fritidsbebyggelse. Området er avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. Eksisterende fritidsbolig 
ligger i byggeforbudssone mot vassdrag. 
 
Eiendommen ligger innenfor Regional plan for Rondane Sølnkletten, i område vist som buffersone til 
villreinens leveområde. 
 
Kommunen har innstilt på å innvilge søknad om dispensasjon. Det er satt vilkår knyttet til utforming 
av bebyggelse og privatiserende tiltak mot vannet. 
 
Merknader 
Fylkesmannen minner om at kommunen må gjøre en vurdering av om lovens vilkår i pbl § 19-2 er 
oppfylt; 
 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
 at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
 
I henhold til kommunens saksutredning er eksisterende fritidsbolig ca 40 m2. Eksisterende 
uthus/naust er i henhold til mål på kart ca 36 m2. Dette skal erstattes av ny fritidsbolig på 70 m2, og 
nytt anneks/bod på 15 m2. Dette innebærer en nær dobling av boarealet på eiendommen. 
 
Fylkesmannen 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. 
 
Eiendommen ligger ned til Djupen, og planlagt bebyggelse vil ligge kun 8 meter fra vannkanten på 
det nærmeste. Kommunen må vurdere hvilke konsekvenser en dispensasjon vil ha for de verdier 
som byggeforbudssonen i kommuneplanens arealdel skal ivareta. Fylkesmannen ber kommunen 
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vurdere om det er hensiktsmessig å flytte ny bebyggelse lengre bort fra vassdraget, for å sikre 
vassdragsverdier og mulighet for ferdsel langs vannet. 
 
Vi minner også om at kommunen i sin behandling av saken skal vurdere tiltaket etter 
naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige beslutningstaking (jf. nml §§ 8-12). De vurderingene 
som kommunen gjør skal framgå av vedtaket. 
 
Eiendommen ligger i buffersonen til villreinens leveområde jfr Regional plan for Rondane og 
Sølnkletten. Fylkesmannen forventer at kommunen gjør en vurdering av hvilke konsekvenser en 
utvidet bruk av eiendommen kan få for villreinens bruk av området. Vi forventer at innspill til saken 
fra Villreinnemnda legges til grunn i kommunens vurdering. 
 
Fylkesmannen har ingen vesentlige motforestillinger til at dagens bebyggelse rives og erstattes med 
ny. Vi anbefaler at det kun gis tillatelse til oppføring av ny bygningsmasse med funksjoner 
tilsvarende det som finnes i dag. Vi anbefaler at kommunen stiller krav om at ny bebyggelse skal ha 
samme funksjon som dagens, og at man ikke tillater en økning i det reelle boarealet slik det er søkt 
om.  
 
Vi forventer videre at kommunen vurderer og vektlegger eventuell presedensvirkning av et positivt 
vedtak, da det ligger flere fritidsboliger/fiskebuer i LNF i dette fjellområdet. 
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