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Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon - gnr/bnr/fnr 
155/1/129 - Øyer kommune 
 
Det vises til Deres henvendelse av 19.12.2019 vedrørende søknad om dispensasjon i 
forbindelse med riving av eksisterende fiskebu og oppføring av ny fritidsbolig på gnr 155 bnr 
1 fnr 127 i området Djupen i Øyer kommune. Det ble den 21.01.2020 varslet at det må 
påregnes forlenget saksbehandlingstid på grunn av fylkessammenslåingen.  
 
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. 
  
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om riving og oppføring av ny 
fritidsbolig og restaurering/gjenoppbygging av eksisterende båtnaust. Den eksisterende hytta 
er på ca 40 m2, og er oppgitt til å være i svært dårlig forfatning. Denne har blitt ombygd i 
flere etapper og hadde blant annet fram til 1960-tallet pulttak. Omsøkte tiltak viser en ny 
hytte på 70 m2 samt et naust/anneks med redusert størrelse i forhold til dagens naust. 
Vedlagte tegninger viser en «moderne» hytte med store vinduer mot sør og øst samt en 
takform som gjenspeiler naustets takform. På naustet er det planlagt gjenbruk av panel. 
Taket på hytta er planlegges kledd med trebord med grånede overflate, og det er tenkt 
samme materiale på fasader. De store vindusflatene tildekkes med skodder i samme 
materiale.  
 
Gjeldende arealformål er LNF, og buffersone til villreinens leveområde (sone 2) i 
kommeplanens arealdel. 
 
Kommunen innstiller på å gi dispensasjon med følgende vilkår i videre behandling av saken: 

- Store vindusflater mot innsjøen skal reduseres.  
- Privatiserende tiltak av noen art mot vannet tillates ikke 
- Ny bebyggelse (høyde gulv) skal minst ha høyde 917,16 moh.  
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Regional plan for Rondane og Sølnkletten/ Villreinhensyn 
Tiltaket ligger innenfor Buffersonen, sone 2 i Regional plan for Rondane og Sølnkletten. Det 
betyr at området har betydning for villreinens trekking og beiteområder. Økt bygging innenfor 
denne sonen kan påvirke det sentrale og spesielt viktige villreinområdet, sone 1. Innenfor 
dette området skal det ikke bygges nytt, fortettes eller utvides utover det som ved den 
regionale planens vedtaksdato var fastsatt i kommuneplanen. Innenfor visse rammer kan 
utvidelse / oppgradering på den enkelte tomt godkjennes.  
  
Fylkeskommunen mener hensynet til villrein og mulig presedensvirkning skal veie tungt i 
denne type saker. I denne saken er det snakk om areal som i bidrar til at 
overnattingskapasiteten øker. Hytta ligger i sone 2 ihht Regional plan for Rondane og 
Sølnkletten, noe som gir enkelte restriksjoner på aktiviteten i sonen. Utbyggingen er videre i 
størrelsesorden som er i henhold til føringene i nevnte regional plan. Til slutt et det vurdert at 
det i dette området har et godt utbredt stinett som bidrar til å kanalisere ferdselen slik at 
villreinen i så liten grad som mulig blir berørt. 
 
Slik fylkeskommunen leser og forstår saken skal en hytte som knapt et beboelig erstattes 
med en ny. I tillegg skal uthuset settes i stand og at det skal bygges bla soverom inne i 
uthuset. En økning av bruksarealet kan i utgangspunktet føre til økt bruk av eiendommen. 
Dette vil igjen føre til at bruken av dette fjellområdet øker, noe som kan ha negative 
konsekvenser for villreinstammen. Det kan bli økt trafikk på vegnettet i området og økt 
ferdsel på stier sommerstid og i skiløyper vinterstid. Ferdsel i fjellet er i stor grad styrt av 
tilrettelagte stier og skiløyper. Dette gjelder særlig på vinteren, da det meste av ferdselen 
skjer langs preparerte skiløyper. Styring av ferdselen om sommeren er vanskeligere, da det 
er enklere å bevege seg til fots. 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. Fylkeskommunen mener det er viktig å vurdere presedens-
virkningen og ta hensyn til føre-var-prinsippet (jfr § 9, Naturmangfoldsloven) av slike typer 
tiltak. 
 
Fylkeskommunen vurderer i denne saken at dispensasjon ikke kan innvilges på bakgrunn av 
at det i regional plan for Rondane og Sølnkletten heter at det kan gis rom for tilbygg, uthus 
og anneks ved fritidsboliger villreinplanens sone 2 dersom utbyggingen ikke bidrar til å øke 
overnattingskapasiteten. I dette tilfellet vil overnattingskapasiteten øke noe. Det vurderes at 
det er viktig å ikke bidra til presedens i denne typen saker og føre-var-prinsippet står sterkt.  
 
Fylkeskommunen vurderer videre at det kan gis dispensasjon slik at dagens bygning kan 
erstattes av ny, med samme funksjon som i dag (uthus for uthus og hytte for hytte). Men det 
forutsettes da at det nye bygget ikke tilrettelegges for annen bruk, eks. overnatting og at 
overnattingskapasiteten ikke blir økt som følge av tiltaket. Fylkeskommunen forventer til slutt 
at innspill fra Villreinnemnda tas inn i kommunens vurdering. 
 
 
Vassdrag 
Formålet med byggeforbudssonene til vassdrag er å sikre allmennhetens tilgang til 
strandsona og vassdraget, samt ivareta verdier knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og biologisk mangfold i vassdragsnære områder. Derfor bør kommunen på 
generelt grunnlag være restriktive med tiltak i strandsona, spesielt av typen som fører til 
privatisering og som kan hindre eller vanskeliggjøre allmenn ferdsel. I dette har det stått 
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bebyggelse på eiendommen i mange år, og omsøkt tiltak medfører ikke ny bygningsmasse 
nærmere strandlinjen enn eksisterende bebyggelse. Det er likevel av betydning hvordan ny 
bygningsmasse utformes, og hvordan utearealene mot vannet fremstår. I forhold til vassdrag 
og strandsone er vi enige i kommunens vurderinger i saksframlegget rundt hva som må 
hensyntas, og hvilke avbøtende tiltak det bør settes vilkår om i en eventuell dispensasjon. 
Det er også viktig at kommunen gjør en vurdering knyttet opp til presedens, da det finnes 
mange lignende eiendommer i kommunen. Med den forutsetning at man skal unngå 
forskjellsbehandling, vil en dispensasjon i dette tilfellet i praksis bety at kommunen åpner opp 
for lignende tiltak også på andre eiendommer. Det vil derav også være av betydning hva 
slags vilkår som settes i en eventuell dispensasjon i denne saken. Utstrakt bruk av 
dispensasjoner i vassdragsnære områder kan føre til at det blir vanskeligere å styre 
utbyggingen og ønsket utvikling i strandsona, og etter hvert også medføre en endret praksis 
knyttet til denne typen tiltak, bort fra det som var intensjonen med bestemmelsene det 
dispenseres fra. Vi mener kommunen bør ha et bevisst forhold til dette, og legge en 
vurdering av dette temaet til grunn i sin behandling av saken.  
 
Kultarv 
Dagens fiskebu har ingen formell vernestatus, men ansees å ha en verdi i seg selv da den er 
et klassisk eksempel på en enkel hytte fra sin tid. Disse hyttene er preget av begrenset 
ressursbruk og funksjonsbaserte løsninger. Å miste disse bygningene gjør at en mister 
referansen til det klassiske norske hyttelivet.  
Bilder vedlagt søknaden er ikke tilstrekkelige detaljerte for å kunne vurdere om tilstanden på 
bygningen er av en slik grad at riving er absolutt nødvendig og tilrådelig. Generelt anbefaler 
fylkeskommunen en restriktiv praksis med å rive bygninger da de har en verdi i seg selv. Av 
klimahensyn bør en så langt det er mulig sette i stand eksisterende bygninger i stedet for å 
rive og bygge nytt, da sistnevnte gir en klart større klimapåkjenning.  
Det anbefales derfor primært å oppfordre søker til å sette i stand eksisterende fiskebu i 
stedet for å bygge ny hytte.  
Dersom en går videre med omsøkte tiltak, er fylkeskommunen enig i at hyttas takvinkel 
harmonerer godt med naustets form og glir godt inn i omgivelsene for øvrig. Det er positivt at 
det er tenkt brukt kledning av tak og fasader i naturlig grånende trebord. Naustet bør beholde 
sin funksjon som naust/uthus. Store sammenhengende vindusoverflater bør reduseres for å 
minske bygningens framtoning i landskapet. 
 
Kommunen bør i det videre vurdere hvorvidt det er ønskelig å tillate at det historiske 
dokumentet den enkle hytta representer forsvinner og vurdere faren for presedens. Dette må 
synliggjøres i den videre saksgangen. 
 
Konklusjon 
Fylkeskommunen har vurdert mottatte søknad og oppfordrer primært søker å sette i stand 
fiskebua i stedet for å rive og bygge nytt. Dersom dette ikke blir aktuelt vil fylkeskommunen, 
på bakgrunn av ovenfor nevnte punkter, ikke motsette seg at det gis dispensasjon for riving 
av fiskebu og deler av naust samt oppføring av ny hytte, under forutsetning av at de beholder 
sin opprinnelige funksjon og at overnattingskapasiteten ikke økes. Det forutsette i det videre 
at det gjøres tiltak for å unngå privatisering av strandsonen.  
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Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug 
Seksjonssjef Kommunal veiledning plan 
 

Kristin Loe Kjelstad 
Fylkeskonservator /  
Seksjonssjef Kulturarv 
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