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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 20/3986   
 
GBNR 13/2 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN -  FOR BYGGING AV VEGANLEGG 
OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: GBNR 013/002  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, datert 04.11.20 
Vegtrasé, datert 16.08.19 
Skredfarevurdering, datert 16.09.19 
Oversikt over ferdsel, 2020 
Kartutsnitt, datert 21.03.19 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsbrev, datert 08.01.21. 
Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007. 
Nabovarsel, datert 13.08.20 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om anleggelse av ny veg over areal som er regulert til LNF-formål. Søknaden er 
sendt inn av Anders Gustav Bjørnsen v/ Advokatfellesskapet Advokatene i Vågå, på vegne av 
Ole Gunnar Kaldor Austvik. Austvik er eier og driver av landbrukseiendommen 13/2, hvor 
vegtraséen går i dag. Vegen søkes flyttet for å underlette driften på landbrukseiendommen. 
Søknaden er videre et ledd i en pågående jordskiftesak. Kommunedirektøren anbefaler å 
innvilge dispensasjonssøknaden. 
 
Saksutredning: 
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Bakgrunn:  

Tiltakets plassering og utstrekning 
Dispensasjonssøknad ble sendt til Øyer kommune den 04.11.2020. Den omsøkte vegen skal 
anlegges over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i 
kommunedelplanen. Videre vil vegen betjene en landbrukseiendom (12/82) og to 
boligeiendommer (12/104 og 12/10.) Tiltaket er dermed vurdert til å være i strid med 
reguleringsformålet, og det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet. Søknaden er et ledd i 
en pågående jordskiftesak, hvor det er et grunnvilkår at ingen av de berørte eiendommene 
skal komme skadelidende ut. Selv om det blir gitt dispensasjon i denne sammenheng, er det 
ikke gitt at vegen blir bygget. Hensyn til de berørte eiendommene må vurderes i den videre 
jordskifteprosessen, som skal sørge for at ingen kommer skadelidende ut. 
 
Plangrunnlaget: 
Kommunedelplanen for Øyer Sør, vedtatt i 2007, utgjør plangrunnlaget for berørte 
eiendommer:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartutsnitt av kommunedelplanen, hvorav den røde sirkelen markerer hvor vegen skal anlegges. 
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Området er primært regulert til LNF2, men den planlagte vegen vil også krysse et felt avsatt 
til alpin nedfartsløype (A7.) I denne sammenheng er det LNF-formålet det søkes 
dispensasjon fra, fordi slike områder i utgangspunktet er underlagt et generelt bygge- og 
anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Den eneste byggeaktiviteten 
som tillates, er den som har direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden næring. 
 
Av bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen fremgår følgende; 
«I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring […]» 
 
Den omsøkte vegen er tenkt å betjene en landbrukseiendom, men også to 
boligeiendommer, og det ansees derfor som et tiltak uavhengig av stedbunden næring. Det 
må derfor søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen. 
 

 
Foreløpig prosjektert veg utarbeidet av Structor, datert 16.08.19 
 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) 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). 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 kommunedirektøren 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). 
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Nabovarsel og høring:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. pbl. § 19-1. Av 13 varslede eiendommer har 4 
eiendommer gitt tilsvar. Disse oppsummeres i det følgende: 
 

Hafjell alpinsenter AS Ingen kommentar eller innvending. 
Arne Grimsrud Viser til tidligere rettsrunder, sist i jordskifteretten om samme 

tema – en sak som ikke er ferdigbehandlet. Grimsrud har ikke 
noe ønske om endring av adkomst til sine eiendommer og har 
gitt uttrykk for det i nevnte rettsrunder. Er derfor forundret 
over å motta et slikt nabovarsel på dette tidspunkt. Påpeker at 
eiendom 12/104 vil få lengre privat veg med skissert løsning og 
at planlagt vegtrasé vil beslaglegge store arealer og 
vanskeliggjøre bruken av eiendom 9/1. Hevder at skissert ny 
adkomst ikke er i henhold til SVV håndbok N100 og at store 
skjæringer og fyllinger gir risiko for utglidninger. Påpeker også 
at skissert veg ligger uakseptabelt nærme bygning på eiendom 
12/104.  

Tjønntveit; Olav, Else, 
Frode, Linda 

Ønsker ikke denne vegen bygget. Den vil gi økt trafikk for 
beboere i Måkrudgutua og på deres private veg. Mener 
utbedring av eksisterende veg opptil Sørbygdsvegen er et 
bedre alternativ. 

Bjørg og Svein 
Arne Buenget 

Endring av adkomst er av ingen interesse. De vil ikke ha noen 
ny adkomst over sin eiendom. Har ingen interesse eller 
mulighet til å gi bruksrett på Måkrudgutua. 

 
Iht. pbl. § 19-1 skal også regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 
1-8. Saksutredningen er sendt ut til berørte myndigheter og følgende merknader kom inn: 
 

Statens vegvesen Tiltaket vil ikke ha noen konsekvenser for hyttefeltet i Sørlia.  
 
Trafikkøkningen forbundet med tiltaket vil etter SVV sitt syn 
være marginal.  
 
Det bemerkes at kommunedelplanen viser framtidig 
gangvegforbindelse gjennom området - fra Aaslettvegen til 
Bjørgekrysset. Den foreslåtte vegforbindelsen ligger i konflikt 
med framtidig gang- og sykkelvegforbindelse og påpeker at det 
er en ulempe dersom vegforbindelsen vanskeliggjør 
gjennomføringen av denne. Av hensyn til samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging, og målet om at flere skal gå og 
sykle, mener SVV at framtidig gang- og sykkelvegforbindelse 
må hensyntas i vurderingene av dispensasjonssøknaden.  
 
SVV er enig i kommunedirektørens vurdering om at ny 
vegforbindelse ikke bør bli benyttet til gjennomkjøring, da 
dette kan øke belastningen i de to kryssene med fylkesvegene i 
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hver ende. SVV har ingen innvendinger til at det gis 
dispensasjon, men mener det må settes følgende vilkår:  
- Vegen stenges med bom for å hindre gjennomkjøring 
- Tiltaket må ikke være til hinder for senere fremføring av gs-
veg mellom Bjørge og Åsletten 
 

NVE Det er utarbeidet en skredfarevurdering av Skred AS som bl.a. 
konkluderer med at det ikke er knyttet skredfare til vegen, og 
at den ikke utløser ny skredfare for områdene rundt. NVE 
forutsetter at tiltakene som anbefales i rapporten hensyntas.  
 
Rapporten har også illustrert hvordan det sannsynlige 
avrenningsmønsteret vil være i en tenkt situasjon der alle 
kulverter er tett, og en stor del av overflateavrenningen skje 
gjennom området for den planlagte kjørevegen. Før tiltaket 
gjennomføres forventes det at det utarbeides konkrete 
planer/løsninger for hvordan overvannet skal håndteres. Det 
må ikke oppstå økt risiko for oversvømmelser for eksisterende 
bebyggelse som følge av tiltaket. Tiltaket må heller ikke 
forhindre naturlig fordrøyning eller drenering/avrenning i 
flomveier. Påslipp av vann samlet i grøfter på tvers av terrenget 
og med nye utslippspunkt eller økt utslipp på eksisterende, kan 
utløse nye løsneområder for skred. 

Statsforvalteren i 
Innlandet 

Statsforvalteren har vurdert saken og kan ikke se at nasjonale 
eller viktige regionale interesser innafor våre fagområder blir 
berørt. De har derfor ingen vesentlige merknader. 

Innlandet 
fylkeskommune 

Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at det foreslåtte 
tiltaket vil komme i konflikt med kulturminner. Det gjøres 
imidlertid oppmerksom på at 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.  
 
Fylkeskommunen støtter opp om kommunedirektørens forslag 
om å sette vilkår om bom for å forhindre en gjennomgående 
veg fra fv. 2522, Hundervegen, via Måkrudgutua til fv. 2560, 
Sørbygdsvegen. 
 
Fylkeskommunen forutsetter at en eventuell dispensasjon ikke 
forhindrer fremføring av en fremtidig gang- og 
sykkelforbindelse. 
 
Fylkeskommunen vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon 
under følgende forutsetninger: 
- Vegen stenges med bom, slik at gjennomkjøring mellom fv. 
2522 og fv. 2560 forhindres. 
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- Tiltaket må ikke forhindre fremføring av fremtidig gang- og 
sykkelforbindelse mellom Åsletten og Bjørge. 

 
 
Landbruksfaglig uttalelse 
Jordvern/arealressursvern 
Tiltaket berører i hovedsak skogsmark av høy bonitet som ikke er 
regnet som dyrkbar jord. Ut fra prosjekteringssnittet vil likevel 
skråningsutslag/skjæringer komme i nær berøring med areal regnet 
som dyrket mark. I den øvre vendekurven C (se kartutsnitt t.h.) vil 
både skjæring og fylling som følge av tiltaket berøre 
innmarksbeitearealer som til dels også er regnet som dyrkbar jord. 
Hvorvidt arealene som berøres eller beslaglegges i realiteten er 
nyttbare som jordbruksarealer vil følge av markas kvalitet og 
moldinnhold, det er ikke relevant om de faktisk ikke er nytta i dag. En 
skal så langt som råd er, unngå at dyrka eller dyrkbare arealer tas i bruk til andre formål enn 
landbruk. En kan ikke se at de arealene som blir berørt er vesentlige for driftsgrunnlaget på 
den berørte eiendommen eller framstår som særlig verdifulle. Om øvrige momenter taler for 
dispensasjon synes det som akseptabelt at landbruksinteressene bør vike når det gjelder 
disse arealene. 
 
Driftsulemper for landbruket 
Ved behandling av dispensasjoner i LNF må en vurdere hvorvidt det som følge av en tillatelse 
vil oppstå ulemper for landbruksdrifta i området. I dette tilfellet er det driftsulemper som 
følge av dagens situasjon som har utløst saken. Spørsmålet blir derfor om vegomlegginga vil 
medføre nye ulemper for andre gardsbruk. 
 
Store deler av dagens trasé ligger på gbnr 12/82 som er en del av driftsenheten gbnr 9/1 
tilhørende Arne Grimsrud. Det er også på denne eiendommen at mye av den nye delen av 
vegen skal ligge. Vegen går gjennom et areal som er klassifisert som innmarksbeite. Ut fra 
søknader om produksjonstilskudd var det ingen foretak i 2020 som søkte tilskudd på disse 
arealene. Det er derfor grunn til å anta at det ikke går dyr på dette beitet. Det er likevel ikke 
noe hinder for at det kan komme dyr på dette beitet i framtida. Om vegen legges om vil det i 
seg selv ha liten virkning på bruken av disse arealene. Når det gjelder gbnr 9/6 er dette en 
ubebygd eiendom på 7 daa som ikke er knyttet til annen landbrukseiendom. Utover det rene 
arealbeslaget kan en ikke se at tiltaket vil medføre ulemper for driften av denne 
eiendommen. 
 
Det er to boligeiendommer som vil få endret adkomst, noe som i seg selv ikke bør gi særlig 
økt trafikk. Ut fra forventet økt trafikkbelastning i Måkerudgutua kan en ikke se at tiltaket vil 
gi vesentlige ulemper for drifta av gardene Grimsrud og Måkerud. Situasjon på disse to 
gardene er etter det kommunen erfarer at husdyrholdet er avviklet. Det er dog en situasjon 
som kan endres i framtida. Det er uansett ikke driftsmessige forhold som gjør at 
vegomlegging klart vil virke begrensende på landbruksdrift på disse gardene. Det er 
imidlertid et spørsmål om denne vegen kan knytte Måkerudgutua sammen med 
Sørbygdsvegen og at det oppstår en utilsiktet opptrekksløsning for gjennomfartstrafikk. 
 

Vendehammer C
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Tiltaket vil utvilsomt være av stor fordel for drifta av Kaldor gbnr 13/2. Så kan det hevdes at 
eier av Kaldor selv har bidratt til situasjonen ved å ha «bygd seg inn i problemet». Utvikling 
av landbrukseiendommer og tilhørende drift er uansett innenfor arealformålet i LNF og en 
kan ut fra et landbruksfaglig ståsted ikke legge vekt på at adkomstvegen for disse   
eiendommene kom før Kaldor sin driftsutvikling på nedsiden av fylkesvegen. 
Ut fra landbruksfaglig vurdering vil driftsulempene for landbruket samlet sett blir mindre 
som følge av tiltaket. 
 
Kulturlandskap 
Denne delen av bygda har vært gjennom en storstilt utbygging siste tiårene, både med 
alpinanlegg, fritidsboligutbygging og tilhørende logistikk. Tiltaket som er planlagt i denne 
saken vil medføre et større landskapsinngrep, men det er tvilsomt om det vil skille seg 
merkbart fra andre inngrep i området. Hensynet til kulturlandskapet kan nok tillegges 
mindre vekt i saken. 
 
Andre forhold 
Vegtiltaket vil trolig bli både omfattende og kostbart. Det kan være et spørsmål om det er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt med et så omfattende tiltak til to eiendommer som allerede 
har en funksjonell adkomst. Den samfunnsmessige nytten hadde nok vært større om flere 
eiendommer kunne gjort nytte av denne vegen. En samfunnsøkonomisk nyttig løsning er i 
mange tilfeller også privatøkonomisk nyttig løsning. I det ligger at en ser muligheten for at 
tiltaket kan legge press på tilknyttede beitearealer med tanke på muligheter for framtidig 
utbygging. Om denne vegen bidrar til å legge press på omdisponering av jordbruksjord vil 
tiltaket være uheldig. 
 
Øvrige forhold som er vurdert 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Prinsippene i nml. §§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder forvaltning av fast eiendom. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dette tilfellet å være 
tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det er ikke knyttet 
spesielle naturmangfold til området, og det er ikke nødvendig med igangsetting av 
avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold. 
 

Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Kommunedelplanen viser framtidig gangvegforbindelse 
gjennom området - fra Aaslettvegen til Bjørgekrysset (se 
kartutsnitt t.v.) Denne kan potensielt komme i konflikt med 
den foreslåtte vegforbindelsen. I tråd med merknaden til 
Statens vegvesen og statlig planretningslinje, er det viktig at 
tiltaket ikke forhindrer fremtidig gang- og sykkelveg.  
 
For øvrig kan det tenkes at trafikksikkerheten vil øke noe som 
følge av bedre standard på veg og færre konflikter med 
landbruksdrift. Men det må også tas i betraktning at den nye 
vegen nødvendigvis vil være bratt, uavhengig av hvor den 
endelige traséen legges. 
 

Tiltaket er lokalisert i den røde 
sirkelen. Den røde, tynne linjen viser 
fremtidig gang-/ sykkelveg
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Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
Deler av strekningen omfattes av en skredsone for potensiell jord- og flomskred. Det er 
utarbeidet skredrapport av Skred AS som konkluderer med at det ikke er knyttet skredfare til 
vegen, og at tiltaket ikke utløser ny skredfare for områdene rundt. 
 

NVE påpeker i sitt innspill at rapporten også har illustrert 
hvordan det sannsynlige avrenningsmønsteret vil være i en 
tenkt situasjon der alle kulverter er tett, og at en stor del av 
overflateavrenningen vil skje gjennom området for den 
planlagte kjørevegen. Før tiltaket gjennomføres forventes 
det derfor at det utarbeides konkrete planer/løsninger for 
hvordan overvannet skal håndteres. Kommunedirektøren er 
enig i vurderingen og mener det er viktig med god 
overvannshåndtering dersom det skal gis dispensasjon. 
 
 

 
 
Vurdering av dispensasjon etter pbl. § 19-2 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen om at 
det i LNF-områdene bare tillates bygging i tilknytning til stedbunden næring, er for å ivareta 
hensynet til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Tiltaket omfatter anleggelse av veg som 
vil krysse landbruksareal, og det er først og fremst hensynet til landbruket som må vurderes.  
 
Fra et landbruksfaglig ståsted, er det viktig å unngå at dyrka eller dyrkbare arealer tas i bruk 
til andre formål enn landbruk. Iht. Structor sin prosjekterte veg, vil vegtraséen i nedre del 
krysse en skogkledd skråning. Dette arealet er bratt og overgrodd, og i utgangspunktet ikke å 
anse som verdifullt landbruksareal. I øvre del vil vegen imidlertid delvis krysse et mindre 
areal som er registrert som innmarksbeite. Iht. landbruksfaglig uttalelse, er det likevel ikke 
funnet at arealene som blir berørt er vesentlige for driftsgrunnlaget på den berørte 
eiendommen eller framstår som særlig verdifulle. 
 

Utklipp fra Skred AS sin rapport
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Grunnen til at det søkes om dispensasjon er knyttet til forbedring av forhold rundt 
landbruksdrift, men for annen eiendom enn de som blir berørt av tiltaket. Dette forholdet 
blir dermed ikke relevant i vurderingen av om tiltaket er i strid med hensynet bak 
bestemmelsen.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at tiltaket ikke vil skape driftsmessige ulemper for 
involverte eiendommer, og at hensynet bak LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. I denne saken har kommunedirektøren funnet det hensiktsmessig å forutsette 
vilkår i vurderingen av fordeler og ulemper. Dette fordi det finnes gode og fornuftige 
løsninger som vil avbøte ulempene. Kommunedirektøren mener derfor vilkårene må 
forutsettes og medtas i den samlede vurderingen av fordeler og ulemper. Vilkårenes 
gyldighet drøftes i et eget avsnitt til slutt i saksfremlegget.  
 
Tiltaket er motivert av landbrukshensyn og 
bedre utnytting av landbrukseiendommen 
13/2. I dag er det to boligeiendommer (gbnr. 
12/10 og 12/104) som har sin adkomst via 
landbrukseiendommen. Det fremgår av 
søknaden at dagens ferdsel skjer på en smal 
landbruksvei med grinder, ferister og 
uteområde der buskapen ferdes (se 
situasjonsplan t.h.) Det vil derfor være en 
bedring av vilkårene for landbruksdriften på 
gbnr. 13/2 dersom vegen omskipes og 
trafikken legges utenom eiendommen. Dette 
tillegges mye vekt. 
 
Søknaden begrunnes videre med at det er 
begrenset med plass der fjøset ligger, og at 
lasting/lossing/fóring med rundballer, 
innkjøring av strø, utkjøring av talle og 
dyretransport må skje på samme areal som 
adkomst til boligeiendommene. I tillegg vil 
omlegging av vegen medføre bedre plass og 
arealutnyttelse til lagring av rundballer, redskap, halm o.l. Tiltaket vil dermed gi en bedring 
av vilkårene for landbruksdriften. Dette tillegges også mye vekt. 
 
De to boligeiendommene vil nødvendigvis miste sin adkomst fra nord, men vil få et fullgodt 
alternativ fra sør. Vegen vil opparbeides iht. dagens normer, og uten konflikt med 
landbruksdriften. Vegen som p.t. er prosjektert, fremfører en stedvis svært bratt veg opp 
mot 15%. På vinteren vil dette være uheldig mtp. glatt føre. Dette tillegges noe vekt, men 
kommunedirektøren anser at heving av teknisk standard på vegen og flytting av veg utenom 

Situasjonsplan av eksisterende situasjon.
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landbruksdriften, utgjør mer tungtveiende hensyn og bedre alternativ ift. trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling. 
 
Den foreslåtte vegforbindelsen ligger i potensiell konflikt med framtidig gang- og 
sykkelvegforbindelse som er avsatt i kommunedelplanen. Statens vegvesen påpeker at det 
er en ulempe dersom vegforbindelsen vanskeliggjør gjennomføringen av denne. Av hensyn 
til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og målet om at flere skal gå og sykle, 
mener SVV at framtidig gang- og sykkelvegforbindelse må hensyntas. Kommunedirektøren 
mener at en bør sikre gangvegforbindelsen ved å sette som vilkår at tiltaket ikke skal være til 
hinder for fremføring av denne.  
 
Den landbruksfaglige vurderingen bemerker at «vendehammer C» medfører en del skjæring 
og fylling som vil berøre innmarksbeitearealer som til dels også er regnet som dyrkbar jord, 
samt at vegen for øvrig vil komme i nær berøring med areal regnet som dyrkamark. Likevel 
er det ikke avdekket natur- eller landbruksmessige verdier av særlig betydning. I tillegg er 
det kun mindre arealer som evt. blir berørt, og momentet tillegges mindre vekt. 
Med tanke på at vegtraséen ligger i bratt terreng, vil den nødvendigvis medføre en del 
fylling/skjæring. Det er viktig å bemerke at areal utover selve vegtraséen, også vil medgå i 
tiltaket. Terrenginngrepet vil potensielt markere seg i landskapet, men området for øvrig 
består av landbruksareal og landskapstilpasninger som følge av dette. Dersom skogen 
omkring bevares, vil dette være med på å redusere en evt. fjernvirkning. Konsekvensene for 
landskapsvirkning tillegges derfor mindre vekt. 
 
Det bemerkes i nabotilsvar at den prosjekterte 
vegen vil komme nærme bygningsmassen på 
gbnr. 12/104. Kommunedirektøren vurderer 
dette som uheldig. På kartutsnitt t.h. er 
svingen tegnet inn i umiddelbar nærhet til 
våningshuset. Dette er i tillegg en sørvendt og 
flat del av eiendommen som potensielt utgjør 
fint uteområde. Det er bare én eiendom som 
vil ha adkomst forbi her, men det ansees 
likevel som en særs ulempe å få vegtraséen så 
tett opp mot bolighus. Kommunedirektøren 
mener det må fremføres en vegløsning som 
går utenfor boligeiendommen dersom dispensasjon skal kunne innvilges. Med forutsetning 
om at dette medtas som vilkår, tillegges ikke momentet vekt i den samlede vurderingen.  
 
Kommunedirektøren bemerker at vegbanen kan bli en utilsiktet gjennomfartsåre som 
knytter sammen Måkerudgutua og Sørbygdsvegen. Kommunedirektøren mener det bør 
settes vilkår om å stenge av vegen med bom ved en evt. dispensasjon. Dette vil være i tråd 
med søkers intensjon og sikre at vegen ikke blir brukt som gjennomfartsåre. Denne 
vurderingen støttes av Statens vegvesen og fylkeskommunen. Med forutsetning om at 
avstenging settes som vilkår, tillegges ikke momentet vekt i den samlede vurderingen. 
 
Det fremgår av nabotilsvar at trafikk på Måkerudgutua i sør, vil øke som følge av tiltaket. 
Mtp. at vegen i utgangspunktet kun skal betjene ytterligere to eiendommer, er den økte 

Utklipp av prosjektert veg og nærhet til våningshus.
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belastningen ikke å anse som upåregnelig eller til særs ulempe for naboer langs 
Måkrudgutua. Denne vurderingen støttes av SVV og tillegges ikke vekt. Dette forutsetter 
også avstenging av vegen for gjennomfartstrafikk.  
 
I en situasjon med tette stikkrenner vil mye av overvannet renne gjennom området for den 
planlagte kjørevegen (ref. rapport av Skred AS.) Før tiltaket gjennomføres forventes det at 
det utarbeides konkrete planer/løsninger for hvordan overvannet skal håndteres. Iht. NVE 
sin uttalelse må det ikke oppstå økt risiko for oversvømmelser for eksisterende bebyggelse 
som følge av tiltaket. Dette hensynet mener kommunedirektøren kan ivaretas med en 
overvannsplan. Med forutsetning om at dette settes som vilkår, tillegges ikke momentet vekt 
i den samlede vurderingen.  
 
Areal- og ressursdisponeringshensyn ansees som vesentlig forbedret i den totale 
vurderingen av dispensasjonen. Omskiping av vegen vil føre til en mer hensiktsmessig drift 
og disponering av søkers landbrukseiendom. Det ansees også som en bedre trafikkavvikling 
for andre berørte eiendommer som vil få en utbedret veg som ikke er i konflikt med søkers 
landbrukseiendom. Vegen vil nødvendigvis gå gjennom bratt terreng, men 
kommunedirektøren mener at en utbedret og omlagt veg totalt sett vil være bedre ift. 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Kommunedirektøren bemerker videre at potensielt 
landbruksareal bindes opp som følge av tiltaket. Likevel fremgår det av landbruksfaglig 
vurdering at grunnen har liten verdi for landbruket. Landskapsvirkningen er heller ikke ansett 
som forringende. Disse aspektene tillegges derfor mindre vekt, og totalt sett fremstår 
dispensasjonens fordeler som klart større enn ulempene. Denne vurderingen er tatt med 
forutsetning om at følgende vilkår stilles: 

- Vegtraséen må legges utenfor eiendomsgrensen til gbnr. 12/104. 
- Det må opprettes avsperring for å hindre gjennomfartstrafikk. 
- Før tiltaket kan gjennomføres, må det utarbeides en konkret plan for 

overvannshåndtering og det må gjennomføres tiltak i henhold til denne. 
- Tiltaket må ikke være til hinder for fremføring av gang- og sykkelveg mellom Bjørge 

og Åsletten. 
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om de kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, kan kommunen gi avslag på 
dispensasjonssøknaden. Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre 
om dispensasjon skal innvilges eller ikke. Kommunedirektøren påpeker at dersom det må 
stilles en rekke vilkår i en dispensasjon, kan det være et faresignal på at dispensasjon ikke 
burde innvilges, og at tiltak/plassering ikke er egnet. Likevel anser kommunedirektøren at 
tiltaket medfører en rekke fordeler som må vektlegges, og at ulempene enten tillegges 
mindre vekt, eller at de kan avbøtes på en god måte. Ift. presedens, ansees sakens befatning 
og vurderingsmoment å være såpass særegen at faren for presedens ikke er tilstede. 
 
Vilkår i vedtaket 
Kommunen har hjemmel til å stille vilkår i vedtaket som kan begrense eller forhindre 
uønskede virkninger, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. I tråd med alminnelige 
forvaltningsrettslige prinsipper må vilkår ha saklig sammenheng med vedtaket og må ikke 
være uforholdsmessig tyngende. I kravet til saklig sammenheng ligger grovt sett at vilkåret 
må ha en klar forbindelse til den avgjørelsen som vilkåret knytter seg til. Vilkåret må ha som 
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formål å ivareta de hensyn som fremgår av formålsbestemmelsen jf. pbl. § 1-1. Videre må 
vilkåret ikke være uforholdsmessig tyngende. Dette innebærer at det må foretas en 
avveining mellom de fordeler som oppnås ved å sette vilkåret på den ene side, og de 
ulemper det påfører parten på den annen. 
 
«Vegtraséen må legges utenfor eiendomsgrensen til gbnr. 12/104.» 
Dette vilkåret har saklig sammenheng, da det angår vegføringen og hvordan den kan legges 
for å unngå sjenanse for nabo. Vilkåret krever at vegen må prosjekteres på nytt, men 
kommunedirektøren mener at hensynet til nabo må veies tyngre enn ulempen en ny 
prosjektering medfører parten.  
 
«Før tiltaket kan gjennomføres, må det utarbeides en konkret plan for overvannshåndtering, 
og det må gjennomføres tiltak i henhold til denne.» 
Dette vilkåret har saklig sammenheng med tanke på at en stor del av overflateavrenningen i 
en situasjon der alle kulverter er tett, vil skje gjennom området for den planlagte vegen. Det 
er viktig å sikre lokal overvannshåndtering og at tiltaket ikke medfører ulemper nedstrøms. 
Dette ansees som et tilbørlig vilkår. 
 
 «Det må opprettes avsperring for å hindre gjennomfartstrafikk.» 
Dette vilkåret har saklig sammenheng, da vegtiltaket kobler sammen to veger og medfører 
potensiell gjennomfartstrafikk. Vilkåret vil videre være i tråd med søkers intensjon og sikre at 
vegen ikke benyttes som gjennomfartsåre. 
 
«Tiltaket må ikke være til hinder for fremføring av gang- og sykkelveg mellom Bjørge og 
Åsletten.» 
Dette vilkåret har saklig sammenheng fordi tiltaket er plassert der fremtidig gang- og 
sykkelveg er avsatt i kommunedelplanen. Gang- og sykkelvegen er en del av tiltak nr. 6 i 
prioriterte strekninger i utbyggingsprogrammet og skal delvis finansieres gjennom 
utbyggingsavtaler. Det fremstår som uforholdsmessig tyngende dersom det skulle kreves at 
søker må bekoste og anlegge denne gangveg-strekningen, og kommunedirektøren anser det 
som tilstrekkelig å sørge for at tiltaket ikke er til hinder for fremføring av denne.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
• Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør (vedtatt 2007.) Det gis tillatelse til 
å anlegge veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål. 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår: 

- Vegtraséen må legges utenfor eiendomsgrensen til gbnr. 12/104. 
- Det må opprettes avsperring for å hindre gjennomfartstrafikk. 
- Før tiltaket kan gjennomføres, må det utarbeides en konkret plan for 

overvannshåndtering og det må gjennomføres tiltak i henhold til denne. 
- Tiltaket må ikke være til hinder for fremføring av gang- og sykkelveg mellom Bjørge 

og Åsletten. 
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• Alternativ 2 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på dispensasjonssøknad om å 
anlegge veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i 
kommunedelplanen for Øyer sør (vedtatt 2007.)  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, bør avslaget 
begrunnes.) 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 16.03.2021 sak 28/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren opplyste om  at 2 nabovarsler ikke var fremlagt av søker. Disse ble det 
orientert om. 
 
Omforent forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på dispensasjonssøknad om å anlegge 
veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i kommunedelplanen for 
Øyer sør (vedtatt 2007.) Plan- og miljøutvalget mener tiltaket vil skape driftsmessige ulemper for 
involverte eiendommene, og således vil hensynet bak LNF-formålet bli vesentlig tilsidesatt. Plan og 
miljøutvalget mener ulempene for involverte eiendommer og påvirkning av nærliggende 
eiendommer er ulemper som må vektes sterkere, og mener derfor at fordelene ikke er klart større 
enn ulempene. 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på dispensasjonssøknad om å anlegge 
veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i kommunedelplanen for 
Øyer sør (vedtatt 2007.) Plan- og miljøutvalget mener tiltaket vil skape driftsmessige ulemper for 
involverte eiendommene, og således vil hensynet bak LNF-formålet bli vesentlig tilsidesatt. Plan og 
miljøutvalget mener ulempene for involverte eiendommer og påvirkning av nærliggende 
eiendommer er ulemper som må vektes sterkere, og mener derfor at fordelene ikke er klart større 
enn ulempene. 
 
 


