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DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - UTNYTTELSESGRAD OG MØNEHØYDE 
- GBNR 141/083 - GARASJE - POLAVEGEN 457 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 141/083  
Arkivsaksnr.: 19/571     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/19 Planutvalget 22.10.2019 
 
97/19 Formannskapet 10.12.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon (10.05.2019) 
- Tegninger av tiltaket 
- Situasjonskart 
- Uttalelse fra Oppland fylkeskommune (29.08.2019) 
- Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet (16.09.2019) 
- Bilder (5 stk) 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om tillatelse til tiltak (10.05.2019) 
- Kommuneplanens Arealdel 2018-2028 

Sammendrag: 

Tømrer Andreas Stein AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt. 5.2 C og 
2.1 D som omhandler utnyttelsesgrad og mønehøyde. Søker ønsker å bygge/har allerede 
bygd en garasje på 200 m2 med mønehøyde på 6,21 m. Noe som overskrider 
utnyttelsesgraden på eiendommen med 53 m2, og overskrider mønehøyden med 0,71 m.  

Kommunedirektøren finner det ikke riktig å gi dispensasjon fra pkt. 5.2 C fra 
kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad. 

Kommunedirektøren finner det ikke riktig å gi dispensasjon fra pkt. 2.1 D fra 
kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og gesimshøyde på frittliggende garasje. 

Saksutredning: 

Den 10.05.2019 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel punkt 5.2 C om utnyttingsgrad og 2.1 D om mønehøyde. 

Omsøkte tegninger legger opp til at tiltaket skal ha BYA på 200 m2 med en mønehøyde på 
6,21 m. Dette overskrider bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om utnyttingsgrad og 
mønehøyde. Utnyttelsesgraden overskrider med 53 m2 og mønehøyden med 0,71 m. 

På eiendommen er det blitt revet 2 bygninger som ikke var økonomisk forsvarlig å 
restaurere, deriblant et anneks (136 m2 BYA). Dette var oppført på samme sted garasjen skal 
bygges/er bygd. Annekset hadde mønehøyde på 9 meter noe som er 2, 8 meter høyere enn 
garasjen, annekset var oppført med saltak.  
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Totalt er eiendommen på 2627,70 m2 og er med ny garasje bebygd 13,4 % av 25 % tillatt, 
men overskrider med 53 m2 siden begrensningen på bygningsmassen er på 300 m2. 

Tiltakshaver driver eget tømrerfirma og garasjen er utformet slik at sideliggende carporter 
skal benyttes til «oppbevaring av tilhengere, stillas, sager og verktøy. I garasjen er det plass 
til to personbiler og en traktor med tilhørende redskap. 
Traktoren brukes til nødvendig vedlikehold av vei, snøbrøyting og vedproduksjon.  

Med garasjen lages ett ryddigere inntrykk, og et mindre fotavtrykk på eiendommen, enn 
tidligere. 
Hovedbygningen og garasjen er røstet i samme himmelretning, har valmet tak i samme 
takvinkel, skal ha samme type tekking av tak, samme type kledning og samme type 
omramming rundt vinduer og dører.» 

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.  

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 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 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  

Vurdering: 

I kommuneplanens arealdel pkt. 5.2 C er det tatt inn bestemmelser om utnyttelsesgrad for 
spredt boligbebyggelse. Der samlet bebyggelse kan tillates med % BYA på inntil 25 %, men 
samlet bygningsmasse kan ikke overstige 300 m2 (BYA). I pkt. 2.1 D er det tatt inn 
bestemmelser for frittliggende garasje, der mønehøyden ikke skal overstige 5,5 m og 
gesimshøyde ikke overstige 3,5 m målt fra ferdig gulv.  

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenserer fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl. § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

I dette konkrete tilfelle er både Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune hørt. 
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Uttalelsen fra fylkeskommunen går hovedsakelig ut på at alle byggene på eiendommen nå er 
borte og det kun er hovedbygningen som gjenstår. Denne er godt synlig nedover i bygda. 
Omsøkt garasje med valmet tak virker svært dominerende og den underordner seg ikke 
hovedbygningen. «En garasje her burde være mindre og ha saltak slik som de øvrige 
bygningene som stod i tunet tidligere hadde». 

«Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune har vurdert søknaden og støtter kommunens 
vurdering om at i dette tilfellet ikke bør gis dispensasjon fra kommuneplanen. Faren for 
presedens er spesielt viktig».  

Uttalelsen fra fylkesmannen går hovedsakelig ut på «fylkesmannen kan isolert sett ikke se at 
en dispensasjon i tråd med søknaden er vesentlig i strid med den nasjonale og vesentlig 
regionale hensyn vi skal ivareta i planlegningen.»  

Videre skriver de at: «vi støtter likevel administrasjonens vurdering om at en evt. 
dispensasjon som omsøkt vil kunne ha uønsket presedens virkning. Kommunens handtering 
av mulig ulovligheter og fremtidige byggesaker vil kunne vanskeligjøres.»  

«Fylkesmannen minner videre om føringer etter plan- og bygningsloven om at når 
behandling av tiltak gjennomført i strid med gjeldende bestemmelser tas opp til behandling, 
skal de vurderes som om det aktuelle tiltaket ikke er gjennomført. At bygget allerede er 
oppført skal altså ikke tillegges vekt i dispensasjonsvurderingen.» 

Rådmannen mener at det ikke finnes grunnlag for å dispensere fra utnyttelsesgrad i denne 
saken. Utnyttelsesgrad er overskredet med 53 m². Det kan diskuteres hvor stor betydning 
det har i den konkrete saken, men samtidig er det stor fare for presedensvirkning ved å gi 
tillatelse spesielt også med tanke på at dette er en helt ny plan. Det er stor sannsynlighet for 
at dette blir vanskelig å håndtere i sammenlignbare tilfeller senere. Hensynene bak 
bestemmelsen om utnyttelsesgrad er satt for å harmonere med øvrige bestemmelser i LNF-
områder. Forutsigbarhet og likebehandling er videre viktige hensyn mot å imøtekomme 
søknad om dispensasjon her.   

Bestemmelsens andre vilkår er at fordelene må være klart større enn ulempene. I denne 
saken anføres flere fordeler ved å tillate omsøkt bygning. Rådmannen er ikke uenig i at det 
nok er tilfelle, men det kan likevel ikke betinge overskredet tillatt størrelse. At det vil være 
økonomiske ulemper ved å rive er også på det rene, men slike hensyn kan bare vektlegges i 
liten grad i vurderingen. Det at tiltakshaver driver eget tømrerfirma der har han har bruk for 
lagringsplass kan veie positivt i denne saken, men med tanke på utnyttingsgraden satt i LNF 
mener rådmannen at arealene uansett bør strekke til. Selv om plassen er til egen næring nå, 
så vil problemene fortsatt komme med tanke på at næringen vokser og da behovet for mere 
plass. Rådmannen har kommet til at fordelene ved å imøtekomme dispensasjonen ikke er 
klart større enn ulempene, slik loven krever.  

Tiltakshaver beskriver at garasjen er på 136m2 med 2 carporter på 32 m2 på hver side. Det 
blir beskrevet at carportene skal benyttes til lagring av tilhengere, stillas, sager og verktøy. 
Som vist på tegningene og vedlagte bilder viser det seg at ene carporten er bygd som en 
takoverbygget terrasse, rådmannen er av den oppfatning at behovet for en garasje av denne 
størrelsen ikke er reel da plassen er benyttet til annen enn beskrevet i 
dispensasjonssøknaden. 



  Sak 97/19 

 Side 6 av 33   

For dispensasjon fra tillatt mønehøyde gjør samme hensyn seg gjeldende. Det er ikke anført 
fordeler som er såpass tungtveiende at de er klart større enn faren for presedens ved å 
imøtekomme dispensasjon.  

Om det er et ønske om å disponere eiendommen på en annen måte enn hva 
kommuneplanens arealdel legger opp til, krever dette en (om)regulering. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler 
utnyttelsesgrad. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 
 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og 
gesimshøyde på frittliggende garasje. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 

 
 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 22.10.2019 sak 66/19 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP: 
«Saken utsettes i påvente av befaring». 
 
Øyer SP sitt forslag ble tatt opp til votering, og vedtatt med 6 stemmer (1 AP, 2 H, 2 SP, 1 KrF) 
mot 1 stemme (AP). 
 
Vedtak: 
Saken utsettes i påvente av befaring. 
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GBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 058/002  
Arkivsaksnr.: 18/2769     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/19 Formannskapet 10.12.2019 
  
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1 Relevante deler av søknad om dispensasjon og fradeling 
- Vedlegg 2: Analyserapport fra GLOkart 
- Vedlegg 3: Skredfarevurdering utført av Skred AS 
- Vedlegg 4: Arealgrunnlag for fradeling 
- Vedlegg 5: Uttalelser fra Skred AS og Nortømmer 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Sakens øvrige dokumenter 
- Kommuneplanens arealdel 2000-2010 
- Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
- Ytterligere kommunikasjon med NVE 
- Tolkningsuttalelse fra kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD) til Ørsta 

kommune av 2015 
- Ytterligere kommunikasjon med KMD 

 
Sammendrag: 
Arnfinn Gillebo søker på vegne av hjemmelshaver Fridtjof Leif Gillebo om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 for å fradele areal fra gbnr. 58/2 Hasli i Øyer 
kommune. Søknaden omhandler fradeling av ca. 1 700 m² og omdisponering til bolig.  

Eiendommen ligger innenfor aktsomhetssonen for snøskred. For vurdering av alle tiltak må 
denne faren utredes først, iht. plan -og bygningsloven § 28-1, jf. TEK17 kap. 7. Det er gjort 
gjennom skredfarevurdering utført av uavhengig konsulentselskap, Skred AS. Her 
framkommer i hovedtrekk at årlig skredsannsynlighet mot vurdert tomt er mindre enn 
1/1000 forutsatt dagens forhold med skog og vegetasjon. I utredningen anbefales en avtale 
med sikte på å sikre dette. 

Iht. ovennevnte bestemmelser om kommunens plikt til å avklare sikkerhetshensyn før videre 
behandling, har administrasjonen anbefalt dialog mellom tiltakshaver og involvert 
konsulentselskap og andre rådgivende parter om mulighet for sikring av at hogst ikke utføres 
i aktuelt utsatt område.  

Det er utformet avtaler mellom eiendommene, som skal tinglyses som heftelser der de 
såkalte polygonene med skog som har avgjørende betydning for skredfaren står. Disse er 
nærmere beskrevet og illustrert i saken.  
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Det gis dispensasjon for fradeling av ca. 1300 m2. Ca. 250 m2 dyrka mark avslås, som følge av 
jordvernhensyn. Nedenfor er en illustrasjon av godkjent areal, med justert grense. 

Saksutredning: 
Om søknaden: 
Arnfinn Gillebo søker på vegne av hjemmelshaver Fridtjof Leif Gillebo om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for fradeling av areal fra Hasli gbnr. 58/2 i Øyer kommune.  

Ønsket areal er ca. 1700 m² rundt boligen. Søker overtok eiendommen etter sin onkel i 1994. 
I forbindelse med arveoppgjøret på Hasli overtok søker jorda, skogen og «Hasli bolig», som 
ligger kloss inntil «gamletunet» på eiendommen, som broren tok over i anledning eierskifte. 
Datteren hans ønsker å overta «Hasli bolig». 

Søknaden omhandler:  

1. Fradeling av ny grunneiendom på ca. 1700 m² fra gbnr. 58/2 med påstående 
bygninger. 

2. Omdisponering av våningshus til bolig 
 

 
Arealgrunnlag for godkjent fradeling, 2.12.19. 
 

Innledende behandling av søknaden 
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Søknaden er forelagt de berørte naboer, iht. pbl. § 19-1. Det er innhentet landbruksfaglig 
uttalelse fra kommunens landbrukskontor.  

 

Planstatus 

I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at for disse 
områdene tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk. 

Videre omhandler punkt 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak 
utenom stedbunden næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). av retningslinjene framgår 
det at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate deling, 
bygge- og anleggstiltak i LNF(R).  

Det framgår av mål og strategier for boligbygging at Øyer skal ha et variert og godt 
boligtilbud med tilstrekkelig antall avsatte boligområder/tomter for å dekke behovet. Videre 
er det et politisk uttrykt ønske å opprettholde den spredte bosettingen i Øyer, det vil derfor 
kunne ses positivt på søknader om fradeling som krever dispensasjon fra arealbruken som 
LNFR dersom gitte forutsetninger er oppfylt. Eksempel er at utbygging ikke er i konflikt med 
hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og vassdrag. Arealet må ikke være 
utsatt for naturfare og kunne ha godkjent avkjørsel til offentlig veg, jf. planbestemmelsene.  

Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan -og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før saken kan behandles. 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 bestemmelsene 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). 
 
Vurdering: 
 
Landbruksfaglig vurdering 
Arnfinn Gillebo søker fradelt våningshus med omkringliggende areal på 1,7 daa fra 
landbrukseiendommen Hasli i Nordbygda. Bygningen som skal fradeles har trolig hatt 
funksjon som kårbolig på eiendommen. Selve gardstunet ble fradelt i 1997. Arnfinn Gillebo 
har eid eiendommen siden 1998 og har siden drevet denne som en del av driftsenheten 
g/bnr 56/2 Gillebu Oppigard.  
 
Gillebu Oppigard er et middels stort bruk etter lokale forhold. Det er ikke husdyrproduksjon 
på eiendommen. Ifg søknader om produksjonstilskudd leies deler av dyrkamarka bort.  
 
Kommunene har et særlig ansvar for jordvern ved behandling av enkeltsaker og planer etter 
plan- og bygningsloven. Stortinget strammet i 2015 inn målet om å redusere avgangen av 
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dyrkamark. Fra 2020 er målet maks 4000 daa omdisponert pr. år mot før 6000 daa/år. 
Jordvern kom også ved lovendring i 2017 inn som vurderingsmoment i pbl. § 19-2 
(dispensasjoner). 
 
Arealet som søkes fradelt er i AR5 i hovedsak klassifisert som bebygd areal. Innenfor omsøkt 
fradelt areal er det også 250 kvm fulldyrket mark. Ei fradeling som omsøkt vil derfor være i 
strid med nasjonale jordverninteresser. Landbrukskontoret mener det ikke er forhold ved 
saken som tilsier at jordvernhensyn bør vike. Det synes heller ikke som om det er nødvendig 
å dele fra arealer av dyrkamark for å få til ei hensiktsmessig tomt. Det anbefales derfor at 
tomtas avgrensning mot sørøst flyttes på motsatt side av gardsvegen   
 
Fradeling til boligformål i landbruksområder må vurderes opp mot påregnelige drifts- og 
miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i området. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i 
nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter 
m.m. Det er uheldig om det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og 
landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre begrensninger for landbruksdrifta. I 
dette tilfellet er selve tunet allerede fradelt, driftsulempen har i såfall allerede oppstått. Det 
vurderes slik at denne fradelingen ikke vil gi merulemper for jordbruksdrift av slik art at det 
alene bør tilsi at deling før frarådes. Det er imidlertid et spørsmål om ei fradeling vil gi 
begrensninger på skogsdrifta i området, dette ut fra behov for føringer på hogst og skjøtsel 
av ovenforliggende skogsareal. Dette er en driftsulempe som klart taler mot fradeling. 
 
Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av en fradeling men at det heller ikke er 
positivt for kulturlandskapet med slike fradelinger, utover at det bidrar til at husene kan bli 
bebodd og trolig holdt i orden. 
 
Dette er et tilfelle av bruksrasjonalisering der sammenslåing av landbruksenhetene ble gjort 
for over 20 år siden. Det er ikke nødvendig for driften av landbrukseiendommen å beholde 
dette huset da det er to bolighus på Gillbu Oppigard.  
 
Ut fra landbrukshensyn er det ikke driftsmessige ulemper som taler mot at det gis 
dispensasjon men at det må vurderes nærmere om ulempene framstår med slik vekt at 
dispensasjon bør avslås. Det framstår som klart at omsøkte deling strider mot 
jordvernhensyn. Dersom dispensasjon og deling innvilges bør arealet begrenses slik at 
dyrkamark ikke berøres. 
 

Behandling etter jordloven skjer i egen sak i plan -og miljøutvalget.  

Analyserapport av området for planlagt tiltak: 

Samfunnssikkerhet: Området for ønsket fradeling ligger innenfor aktsomhetssonen for 
snøskred. Der det foreligger naturfare skal den utredes før kommunen eventuelt 
imøtekommer søknad om dispensasjon og tillater fradeling.  

Iht. pbl. § 28-1 jf. 1-6 skal kommunen også vurdere fradeling og omdisponering etter denne 
bestemmelsen. Iht. pbl. § 1-6 som definerer hva som regnes som tiltak. Bestemmelsene om 
dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet gjelder for tiltak som åpner for nye byggetiltak. Det 
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kan ikke åpnes for fradeling før tilstrekkelig sikkerhet, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) er 
dokumentert. 

 

Rapport for å kartlegge naturfaren (Skred AS): 
Øyer kommune har krevd skredfarerapport fra uavhengig konsulentfirma for å utrede faren 
og betydningen for eventuell fradeling.  

Konklusjonen er i hovedtrekk at skogen i skråningen over eiendommen har avgjørende 
betydning for at skredsannsynligheten skal være mindre enn 1/1000. Dersom det 
gjennomføres flatehogst her vil den årlige sannsynligheten for skred på tomta øke til mer enn 
1/1000 per nå. Det er ikke foretatt befaring av eiendommen. Det tas forbehold om at dersom 
terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan det ha betydning for skredforholdene. I så fall 
anbefales det å utføre en ny vurdering. Tiltaket faller innunder sikkerhetsklasse 2 (S2).    

Det er snøskred og jord- og flomskred som anses mest relevant i området. Grunnet skog i 
potensielle løsneområder er sannsynligheten lav for utløsning av snøskred mot Hasli. 

Den årlige sannsynligheten for sørpeskred inn på tomta er også lavere enn 1/1000 ifølge 
rapporten.   

Den årlige sannsynligheten for steinsprang inn på den vurderte tomta er også vurdert til å 
være lavere enn 1/1000.  

Hva gjelder snøskred, som er det mest aktuelle her, er utløsningssannsynligheten svært lav 
så lenge det er skog i skråningen over Hasli. Det anbefales at det stilles krav til hogst og 
skjøtsel av denne skogen som foreslått i NGI-rapport 20120078-01-R. Dersom det 
gjennomføres flatehogst her vil den årlige sannsynligheten for skred på tomta øke til mer enn 
1/1000 per år.  

På vår forespørsel har NVE kommet med deres generelle syn på noen av administrasjonens 
spørsmål om oppfølging av rapportene. De skriver at alle skredfarerapporter for snøskred 
omtaler skog i forhold til nå-situasjonen. Dette er fordi skog er viktig for snøskredfaren. 
Skogen har generelt tre funksjoner for snøskredfaren, og det er å binde snøen i løsneområdet 
(hvis det er skog i løsneområdet), påvirke sjiktingen i snøen slik at faren for lagdeling minsker, 
samt en viss funksjon i forhold til oppbremsing.  

Presisering av rapporten fra Skred AS: 

På spørsmål fra søker er skogens betydning for naturfaren presisert. Her framgår det i korte 
trekk at det kun er i skråningen rett overfor (nord for) Hasli at skogen er viktig for å 
forebygge snøskredutløsning, og for å redusere muligheten for jordskred. Det er avmerket 
«Grønne polygoner» i rapporten. Her er det forutsatt at skogen må stå, for at 
skredsannsynligheten er under kravene for sikkerhetsklasse 2. Utsnitt nedenfor viser omtalte 
«polygoner».  

Det kreves på dette tidspunktet ikke restriksjoner for hva som gjøres med skogen andre 
steder på eiendommen.  
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Erklæring om skogskjøtsel og dens innvirkning på naturfaren på eiendommen 
Søker har innhentet erklæring fra aktuelle grunneier som skal hindre hogst i aktuelt 
«polygon» som omtalt i konsulentrapporten. Dette i form av heftelse på aktuelle 
eiendommer. 



  Sak 98/19 

 Side 13 av 33   

I tillegg er det innhentet uttalelse fra personell i Nortømmer om mulighet for sluttavvirkning 
på eiendommen. Det er foretatt befaring av området. I en eventuell avvirkning vil 
løsneområdene for snøskred i sin helhet stå igjen. Hovedtrekk i uttalelsen er at en avvirkning 
ikke vil ha innvirkning på nevnte fareområder. 

Det er registrert flomveier på eiendommen. Ønsket areal for fradeling vil ikke komme i 
konflikt med dette.  

Kulturminner: 
Det er en lokalitet i området for ønsket fradeling med meldeplikt iht. kulturminnelova § 25. 
Det er stabburet på Hasli. Det legges til grunn at stabburet ikke berøres av fradeling av ny 
matrikkelenhet. 

Eiendommen har høy aktsomhetsgrad for radon, men det er ikke indikasjoner på at dette er 
til hinder for fradeling. 

Bygninger og adkomst: 
Huset bebos i dag. Bolighus og stabbur skal følge med fradelt eiendom som får nytt g/bnr. 
Bygnings- og tomtemessige forhold er vurdert til ikke å være til hinder for fradeling. Hva 
gjelder avkjørsel er det forutsatt at en dispensasjon som omsøkt ikke vil føre til endring av 
trafikkgrunnlaget eller avkjøringsfrekvens. Uttalelse fra vegmyndigheten er derfor ikke 
innhentet.  

Fradeling av tunet vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting her, 
også i framtida. Det er positivt i seg selv, og i tråd med uttrykt ønske om også spredt 
bosetting.  

Vurdering av LNF spredt for boligeiendommen: Hovedregelen er at LNFR-områder i det 
vesentlige skal være ubebygd eller bare være bebygd i tilknytning til stedbunden næring 
tilknyttet landbruket. Alternativt kan det for områder der formålet i pbl. § 11-7 nr. 5 bokstav 
b blir angitt, gis bestemmelser for å opprettholde eller tillate spredt utbygging av 
enkeltboliger og mindre etablering av flere boenheter. I arbeidet med kommuneplanens 
arealdel er det gjort konsekvensutredninger med tanke på å tillate tiltak innen tomter der 
det ikke vil ha negative følger for landbruksdrifta.  

I tillegg er følgende blant flere forhold av betydning for å vurdere tillatt eiendommen lagt inn 
i kategorien LNF spredt: eiendommen må ikke ligge innenfor aktsomhetsområde for 
steinsprang, jord -og flomskred, snøskred eller flom. I dette tilfellet mener rådmannen at det 
faktum at eiendommen ligger innenfor aktsomhetssone utløsningsområde og utløpsområde 
for snøskred tilsier at eiendommen fortsatt skal ha LNF-formål.  Mulig endrede forhold hva 
gjelder naturfaren eller ved eiendommen i seg selv tilsier at det bør vurderes på nytt ved 
eventuelle tiltak. 

Eksterne høringsuttalelser: 
 
Oppland Fylkeskommune: 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre 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. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland 



  Sak 98/19 

 Side 14 av 33   

Fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres, og eventuelt vilkårene for dette.  

Statens vegvesen: 
Eiendommen som ligger langsmed fv. 2560 har «Mindre streng holdningsklasse» til nye og 
utvida bruk av eksisterende avkjørsler. Vegen har fartsgrense 60 km/t og en ÅDT på ca. 335. 

Vi har ingen innvendinger mot fradeling som omsøkt og gir tilsagn om at det vil bli gitt 
avkjøringstillatelse når endelig fradeling er godkjent av Øyer kommune. Det må da søkes 
Statens vegvesen om permanent avkjøringstillatelse for den fradelte eiendommen når den 
har fått nytt gnr/bnr.  

NVE: 
NVE stiller ikke spørsmål ved skredfareutredning fra Skred AS. Det som er utfordrende er å 
opprettholde tilstrekkelig sikkerhet over tid dersom faresona er avhengig av at skogen blir 
stående og ikke fjernes/hogges.  

Ivaretakelse av skogen som skredsikring og dermed tilfredsstillende sikkerhet over tid kan 
løses ved for eksempel regulering av egen eiendom i en reguleringsplan, men ved en 
dispensasjon har man ikke samme muligheten. Alternativet er en tinglyst avtale om å unngå 
hogst som øker skredfaren. 

Skogen slik den står per i dag er en forutsetning for den dokumenterte sikkerheten mot skred 
på det omsøkte arealet, og det er kommunens ansvar å se at sikkerheten er på plass før det 
gis dispensasjon. I rapporten er det godt beskrevet hvilke skogsområder som det må være 
restriksjoner på for at sikkerheten skal opprettholdes. Kommunen må bruke informasjon fra 
rapporten og legge dette til grunn i sin saksbehandling.  

Fylkesmannen i Innlandet: 
Fylkesmannen kommenterer kommunens adgang til å stille vilkår for å holde 
skredsannsynlighet under 1/1000. De bemerker at det er kommunen selv som må vurdere 
hvorvidt det skal stilles vilkår i et eventuelt vedtak, herunder hva vilkåret skal gå ut på. 
Dersom det settes som vilkår at det skal tinglyses som en heftelse på eiendommen at skog 
ikke skal hugges av hensyn til skredfare, må det redegjøres for om det er anledning til å sette 
et privatrettslig vilkår for å avhjelpe en offentligrettslig tillatelse. Kommunen må være 
oppmerksom på at en tinglyst servitutt om bevaring av skog i prinsippet kan slettes når som 
helst av grunneier, uten at kommunen kan hindre det.  

Det gjøres også oppmerksom på at kommunen ikke har adgang til å gi byggetillatelse i 
skredutsatt område på betingelse av at tiltakshaver vil bygge på eget ansvar. En slik 
ansvarsfraskrivelse vil ikke bli tatt hensyn til dersom skade senere skulle oppstå, jf. Ot.prp. 
nr. 45 (2007-20089 s. 207.  

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til saken ut over dette.  

Vurdering:  

For at dispensasjon skal kunne 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. 
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Hensynet til jordvernet har fått større tyngde ved kommunal behandling etter plan- og 
bygningsloven etter at jordvern ble tatt inn som vurderingsmoment etter § 19-2 tredje ledd. 
Stortinget fastsatte den 8. desember 2015 ny jordvernstrategi og skjerpet inn målet om 
reduksjon i avgang av dyrkamark fra tidl. 6000 daa/ år til 4000 daa/år. Kommunene har et 
viktig ansvar for å begrense avgangen av dyrkamark ved sin behandling av saker etter plan og 
bygningsloven.  

Før en skal ta stilling til eventuell omdisponering må en vurdere om det aktuelle arealet 
enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen kan gi grunnlag for 
jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. 
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. I det 
inntegnede tomtearealet inngår om lag 250 kvm dyrkamark på motsatt side av gardsvegen. 
Dette jordstykket er på 3,7 daa og har p.t. en arrondering som gjør dette arealet relativt 
lettdrevet. Det er KD sin oppfatning at arealet er egnet for lønnsom jordbruksproduksjon og 
at jordvernhensyn må vurderes med full styrke.  

KD mener dette arealet er ikke nødvendig for å få til ei hensiktsmessig tomt. Derimot er 
arealet vesentlig for en god utnyttelse av dyrkamarka. Ved å fradele deler av dette 
dyrkaarealet vil bl.a. vendeteigen i jordstykkets nordøstre hjørne ble forringet noe som gir ei 
vesentlig driftsulempe og det er stor sannsynlighet for at et større areal enn 250 kvm reelt 
sett går ut av drift. KD mener derfor at en forutsetning for at det gis dispensasjon er at areal 
som fradeles reduseres slik at det ikke omfatter dyrkamark. 

Å tillate fradeling av bebyggelsen på gbnr. 58/2 kan etter reduksjon ikke sies å sette hensyn 
bak, eller formål med planbestemmelsene til side. Den reelle bruken av eiendommen er som 
bolig også per nå. Dyrka mark vil drives på samme måte som i dag, og driftsforholdene vil 
ikke forringes.  

Dette er av stor betydning i vurderingen av om hvorvidt søknad om dispensasjon kan 
imøtekommes. Hensyn bak at eiendommen har arealformål LNF er å sikre gode vilkår for 
landbruket. Kommunen ønsker å ha en streng holdning til arealdisponeringen, særlig av 
hensyn til landbruks-, natur og friluftsinteresser. Den framtidige utbyggingen utenfor 
sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å opprettholde bebyggelsen også utenfor 
sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger.  

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Eiendommen ligger i utløsningsområde og utløpsområde for snøskred. Det må vurderes i 
hvert tilfelle om krav fra fagmyndigheter kan oppfylles i det konkrete tilfellet. Dersom 
kommunen har konkret kunnskap om fare eller ulempe som er omfattet av § 28-1 første 
ledd, skal det kreves sikringstiltak, ellers skal søknad avslås dersom sikring ikke er mulig. 

Det er innhentet presiserende uttalelse fra konsulentselskapet som har utført 
farevurderingen. Det er skogområdene omtalt som «polygon», figur 1 på ovenstående kart. I 
denne saken sikres forholdet ved å tinglyse en heftelse på eiendommene, som hindrer hogst 
og regulerer skjøtsel av aktuelt skogområde som har vesentlig betydning for rasfaren.  

Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som må vurderes er 
påregnelige drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i 
området. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og 
oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, 
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lukt, insekter m.m. Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan være 
aktuelt. Her er det imidlertid vurdert dithen at imøtekommelse av denne søknaden om 
dispensasjon ikke vil medføre merulemper som bør tilsi at deling må frarådes. 

Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større 
enheter. Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir 
vanskelig å få tak i mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva 
som er en drivverdig størrelse, men dette er et tilfelle av bruksrasjonalisering der 
sammenslåing av landbruksenhetene ble gjort for over 20 år siden. 

Det kan ikke påregnes at det vil ha positive følger for kulturlandskapet med en slik fradeling, 
men heller ikke ulemper av særlig betydning. 

Hva gjelder bygningene på eiendommen vil det etter all sannsynlighet føre til at de blir 
bebodd og holdt i orden. Det er positivt, og det er ikke nødvendig for driften av 
landbrukseiendommen å beholde dette huset da det er to bolighus på Gilbu Oppigard. 

I henhold til mål og strategier for LNFR framgår det at for å opprettholde den spredte 
bosettingen vil Øyer kommune likevel kunne se positivt på søknader om fradeling som krever 
dispensasjon fra arealbruken som LNFR dersom gitte forutsetninger er oppfylt. Tiltaket er 
ikke i konflikt med hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og vassdrag. 
Naturfarens betydning for tiltaket er vurdert og avklart så langt det er mulig på dette 
tidspunktet. Vei, vann og avløp må ivaretas på en tilfredsstillende måte.     

I denne saken har regionale myndigheter uttalt seg om fareområder, sikringstiltak og 
hvordan dette kan håndteres. Kommunen har adgang til å stille vilkår om sikringstiltak for å 
gi tillatelse, men har forespurt kommunal -og moderniseringsdepartementet om det er 
anledning til å stille et privatrettslig vilkår om å forby hogst av skogen for å kunne gi tillatelse. 
De kunne ikke uttale seg om lovligheten av det aktuelle vilkåret.   Men iht. rundskriv H-5/18 
gir pbl. § 28-1 hjemmel til å sette vilkår for bebyggelse eller deling av et areal som i 
utgangspunktet ville omfattes av forbudet i første ledd. Vilkår som kan gis må ha direkte 
sammenheng med den foreliggende fare/ulempe. Kravene må være knyttet til grunnen, 
bebyggelsen eller utearealet og har som formål å avverge eller dempe aktuelle farer eller 
vesentlige ulemper som har sammenheng med naturfaren. Det er oppfylt i denne saken.  

Det er kommunen som må vurdere hvorvidt det skal stilles vilkår i et eventuelt vedtak, 
herunder hva vilkåret skal gå ut på. En tinglyst servitutt om bevaring av skog kan i prinsippet 
slettes når som helst av grunneier, uten at kommunen kan hindre det. Det er heller ikke 
adgang til å gi tillatelse i skredutsatt område på betingelse av at tiltakshaver gjør det «på 
eget ansvar». Et tungtveiende moment er hva en tillatelse i denne saken vil ha å si for 
etterfølgende sammenlignbare saker, og om det er tilrådelig å åpne opp for en praksis der 
det legges i utgangspunktet privatrettslige vilkår med virkning på tredjemanns eiendom. KD 
er generelt skeptisk til at privatrettslige avtaler er nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
sikkerhet. I dette tilfellet er det et svært begrenset område som må sikres med stående skog 
for at sikkerheten blir ivaretatt. KD mener derfor at i dette tilfellet er en privatrettslig avtale 
tilrådelig for tilstrekkelig sikkerhet.  

På den annen side er det ikke kommunens anliggende å avgjøre hvilke privatrettslige avtaler 
som inngås mellom private. Kommunedirektørens vurdering er at vi på denne måten har 
gjort det som er påkrevd etter lov og regelverk for å sikre forholdene slik det er mulig å 
forutse på dette tidspunktet.  
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Sett bort fra dette er ikke ulempene ved å tillate fradeling av tunet store, og fordelene ved å 
tillate fradeling er klart større enn ulempene.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir formannskapet i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke 
tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m. 

Tillatelsen gis for: 

1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1300 m2 fra gnr. 58 bnr. 2, jf. kartskisse datert 
2.12.2019. 

2. omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks 
knyttet til bolig. 

 

Tillatelse gis ikke for: 

Ca. 250 m2 omsøkt dyrka mark, iht. kartskisse datert 2.12.19. 

Ny bebygd boligeiendom legges ikke til arealformål LNFR spredt boligbebyggelse gjennom 
denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær søknadsbehandling.  

Vilkår: 

1. Heftelse om at hogst ikke skal skje i omtalte polygoner, jf. utsnitt i saksutredningen 
skal tinglyses på eiendommene gbnr. 58/2, 56/2 og 58/24. 

2. Det må sikres tinglyst veirett både til ny boligeiendom, og til eksisterende gardsbruk. 
3. Dersom rettigheter til vann og avløp ligger utenfor fradelt areal, skal rett til dette 

tinglyses på avgivereiendommen. 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør Avd.ing. 
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GBNR 7/20 -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE OG RIVING AV EKSISTERENDE 
GARASJE/UTHUS SAMT OPPFØRING AV NYTT 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 007/020  
Arkivsaksnr.: 19/1596     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/19 Formannskapet 10.12.2019 
  
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon 
Vedlegg 2 Gitt dispensasjon fra byggegrense fra fv. 2560, Statens vegvesen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakens øvrige dokumenter 
 
Sammendrag: 
Hafjell Bygg søker på vegne av tiltakshaver om å rive garasje/uthus og bygge nytt. Dette 
betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør, arealformål LNF2.  
 
Statens vegvesen har gitt dispensasjon fra byggegrense fv. 2560 Sørbygdsvegen.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjonen imøtekommes.   
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Ansvarlig søker Hafjell Bygg søker på vegne av tiltakshaver Bjørn Larsen om å rive 
eksisterende garasje/uthus samt oppføring av nytt garasjebygg på gbnr. 7/20 Sørbygdsvegen 
28. Planlagt nybygg er på 48,4 m².  
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Dette betinger dispensasjon fra arealformål LNF2 i kommunedelplan Øyer sør. 
I tillegg krever byggetiltaket dispensasjon fra byggegrense mot fv. 2560 Sørbygdsvegen. 
 
Det er spredt boligbebyggelse og gardsbruk i området. 

 

Lovgrunnlaget:  
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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). 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 rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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).  
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3. Det har 
ikke kommet merknader til varselet. 
 
Vurdering: 
Landbruksfaglig vurdering: 
Arealet er registrert som bebygd i AR5. Landbruksfaglige hensyn gjør seg ikke gjeldende i 
betydelig grad her.  
 
Analyse i GLOkart 
Det er utført analyserapport gjennom kartløsningen GLOkart, for å kunne drøfte ulike forhold 
av betydning for eventuell dispensasjon. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp: 
Tiltaket har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med 
eksisterende bebyggelse.  
 
Samfunnssikkerhet og energi: 
Det er registrert flomveier langs Sørbygdsveien. De går ikke inn på eiendommen. Området 
ligger i gul støysone, i tilknytning til samme vei. 
 
Naturmangfold, geologi og forurensning: 
Tiltaket skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Saken sendes på høring til regionale høringsinstanser. 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. § 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 
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mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Rådmannens 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 som gir de beste samfunnsmessige 
resultater, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. 
 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. 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.  
 
Eksterne høringsuttalelser: 
Statens vegvesen 
Det er gitt dispensasjon fra byggegrense fra veglovens bestemmelser om byggegrenser. Med 
hjemmel i vegloven §§ 30 og 34. Det stilles vilkår i tillatelsen. 
 
Oppland Fylkeskommune 
Ut i fra OFKs arkiver har de ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. 
 
 
 
Vurdering av om dispensasjon skal gis 
For at dispensasjon skal kunne 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. 
 
Omsøkt tiltak omfatter riving av eksisterende garasje/uthus og bygging av nytt.  
Innen formål LNF2 skal det, iht. planbestemmelsene i KDP Øyer sør, tas spesielt hensyn til 
kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen er 
ønskelig for å kunne kontrollere utbyggingsmønsteret generelt. Omsøkte tiltak, gjelder riving 
og bygging av garasje, og kan ikke sies å ha negativ innvirkning på de hensyn som skal tas 
ifølge arealplanen. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke omsøkt bygg ha følger ut 
over eksisterende bebyggelse.   
 
Tiltaket ligger også innenfor byggegrense fra vei. Hensynet med den er å ivareta 
trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov ved en eventuell utvidelse 
av vegen og miljøet på eiendommene langs vegen. Disse hensynene gjør seg ikke gjeldende 
med full tyngde i denne saken.  
 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering 
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Planlagt tiltak ligger i gul støysone fra vei. Det er presisert at støysonekartlegging skal 
vektlegges i planlegging, og det vil ikke være ønskelig med ny bebyggelse i slike områder. I 
dette tilfellet er det tale om eksisterende boligeiendom, og ikke utvidelse av 
boligbebyggelse. Det legges med dette til grunn at forholdet ikke er til hinder for å tillate 
garasjebygget.  
Det er ellers ikke forhold ved eiendommen som tilsier at det bør nektes. Ulempene er små. 
 
Fordelene ved å tillate nybygging er å bringe bygningsmassen opp i tilfredsstillende standard, 
i tråd med tekniske krav. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har formannskapet i Øyer kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene, og det gis dispensasjon etter plan -og 
bygningsloven § 19-2 fra kommunedelplan Øyer sør fra at det i LNF-områdene bare tillates 
bygging i tilknytning til stedbunden næring. 
 
Det gis dispensasjon for at søknad om tillatelse til bygging behandles i etterfølgende 
byggesak. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonskart datert 25.9.19. 
2. Avstanden fra bygningen (inkludert takutspring) til senterlinjen på FV. 2560, hp. 01, 

km. 0,297 skal være minst 9 meter. 
3. Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold, 

må det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom 
slik at rygging ut på offentlig veg unngås. Siktkrav til eiendommens avkjørsel må 
ivaretas. Bygget må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder. 

4. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at 
bygningen/innretningen ligger nær Fv. 2560. 

5. Arbeidet må være påbegynt innen tre -3 – år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 
dispensasjonen bort.  

  
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør Avd.ing. 
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ØKONOMIRAPPORTERING PER 3. KVARTAL 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 19/1997     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/19 Formannskapet 10.12.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomirapport 3. kvartal 2019 
2. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2019 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram årsprognose etter tredje kvartal for kommunestyret. Drifts-
prognose 2019 er samlet sett positiv for Øyer kommune, med betydelige merinntekter fra 
skatt. Samtidig meldes det om økonomiske utfordringer innenfor flere av tjenesteområdene. 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretning og 
ber om at det foretas budsjettjusteringer som omtalt i rapporten.  
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter tredje kvartal. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finans. Rapporten inneholder statusbeskrivel-
ser av Øyer kommunes økonomiske sitasjon per 30. september 2019 og vurdering av progn-
oser for året.  
 
Samlet økonomisk driftsprognose etter tredje kvartal er positiv. Det meldes om utfordringer 
som vil medføre merforbruk på årsbasis fra sentraladministrasjon, fellesutgifter barnehage, 
barneskolene, helse og familie, Øyer helsehus, hjemmetjenesten og miljøtjenester og 
bofellesskap. Fellesutgifter, barnehagene, kultur og fellestjenester og veg, vann og avløp 
(kommunale veger) har prognose balanse, mens fellesutgifter skole, Øyer ungdomsskole, 
bolig og eiendom og plan og utvikling har prognose mindreforbruk.  
 
På inntektssida er det prognose merinntekter fra skatt, eiendomsskatt, konsesjonskraft, 
renter og utbytte, mens det er merutgifter knytta til årets minimumsavdrag.  
 
Rapportering på investeringer viser status og årsprognose for pågående prosjekter. De løp-
ende prosjektene er innenfor vedtatte bevilgninger, med unntak av klargjøring av ny avdeling 
i Øyer helsehus. Dette er nærmere omtalt i rapporten.  
 
Finansrapporten med rådmannens vurderinger av kommunens situasjon knyttet til ledig 
likviditet og gjeldsportefølje inngår i kvartalsrapporteringen.   
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Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunaldirektørens vurderinger av de enkelte 
områder.  
 
Kommunedirektøren skal tilrå budsjettjusteringer ved større avvik fra årsbudsjett. På bak-
grunn av framlagt rapportering foreslås budsjettjusteringer ved å øke frie disponible midler, 
hovedsakelig fra skatt, som tilføres driftsdelen i budsjettet.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 3. kvartal til etterretning.  
2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer (tall i hele tusen kr): 

 
Konto Ansvar Funksjon Tiltak Utgifts-

reduksjon/ 
Innt.økning 

Utgiftsøkning 
/Inntekts-
reduksjon 

11702 
Skoleskyss 

2200 
Fellesutgifter 
skole 

2231 
Skoleskyss 

Besparelser 
skoleskyss 

-200   

13700 Kjøp fra 
andre 

2300 
Fellesutgifter 
barnehage 

2117 Spes.ped-
tiltak 

Styrkingstiltak 
barnehage 

  900 

10101 Fastlønn 
lærere 

3400 Aurvoll 
skole 

2027 Spes.ped-
tiltak 

Styrket ramme 
elevutfordringer 

  400 

10101 Lønn 
lærere 

3500 Solvang 
skole 

2027 Spes.ped-
tiltak 

Styrket ramme 
elevutfordringer 

  1 200 

13700 Kjøp fra 
andre 

4200 Helse og 
familie 

2511 
Barnevern 

Styrket ramme 
barnevernstiltak 

  1 000 

17000 Refusjon 
fra staten 

4200 Helse og 
familie 

2547 
Funksjons-
hemmede 

Styrket ramme 
inntektstap 
ressurskrevende  

  1 500 

10100 Fastlønn 4400 Stabstj. 
Helse og  
omsorg 

2531 Pleie, 
omsorg, hjelp 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  750 

10100 Fastlønn 4410 Øyer 
helsehus 

2531 Pleie, 
omsorg, hjelp 

Styrket ramme 
1:1-tiltak 

  2 600 

10100 Fastlønn 4420 
Hjemme-
tjenester 

2541 Pleie, 
omsorg, hjelp 
hjemme-
boende 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  1 200 

10100 Fastlønn 4430 
Miljøtjenester 
og bofelles-
skap 

2343 
Aktivisering PU 

Styrket ramme 
lønnsmidler 

  400 

19991 Mot-
post avskrivn. 
kalkulatoriske 

9100 
Investeringer 

8601 Motpost 
avskrivninger 

Svikt kalkulator-
iske renter og 
avskrivninger  

1 000   
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renter 
18700 Skatt på 
inntekt og 
formue 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
skatteinngang 

-10 000   

18750 Eien-
domsskatt 
boliger og fri. 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8001 Skatt på 
inntekt og 
formue 

Økt 
eiendomsskatt 

-250   

19000 Rente- 
inntekter 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8701 Renter og 
utbytte 

Økte 
renteinntekter 

-500   

15001 Renter 
på egne lån 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8701 Renter og 
utbytte 

Reduserte 
renteutgifter 

-500   

15100 
Avdragsutgifter 
egne lån 

9000 Skatt, 
ramme og 
finans 

8702 Lån Økt minimums-
avdrag 

  500 

        -10 450 10 450 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - PERIODISERING MELLOM ÅR 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 19/1999     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/19 Formannskapet 10.12.2019 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Investeringsbudsjettet for 2019 nedjusteres etter prognoser per 1.11.2019 for prosjekter 
som ikke blir sluttført inneværende år.  
 
Saksutredning: 
Kommunal- og regionaldepartementet har presisert følgende knyttet til budsjettering og 
regnskapsføring av investeringer: 

1. Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig.  
2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer og årlige bevilgninger er 

nødvendig for å kunne pådra kommunen […] utgifter i budsjettåret. 
Investeringsbudsjettet må reguleres for å tilfredsstille lovens krav til balanse, realisme 
m.v. 

3. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet 
bruk av midler i året og ikke avvik på […] enkeltprosjektnivå. 

 
Presiseringene forsterker investeringsbudsjettets ettårige karakter og innebærer at budsjet-
terte prosjekt som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på 
nytt i investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse.  
 
Videre er det presisert at «forsinkelser og forseringer av investeringsprosjekter som påvirker 
kommunestyrets bevilgninger må innarbeides i revidert budsjett når avvikene tilsier det.» 
Dette tilsier at investeringsprosjekter med bevilgning i 2019 bør justeres etter framdrift og 
faktisk prognose for regnskapsåret. 
 
Følgende tabell viser hvilke investeringsmidler som foreslås overført til 2020. 
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Prosjektnr. og navn
 Justert 

budsjett 2019 
 Prognose 

2019 
 Overføres til 

2020 
001134 Ombygging kontorbygg FamIn 1 000 170 -830
001221 Bakketun bofellesskap 2019 680 20 -660
001228 Øyer samf.hus - bytte av heis 800 60 -740
001229 Utfasing oljefyr 800 200 -600
001230 Asfaltering kommunale veger 2019 2 500 1 100 -1 400
005706 Tingberg industriområde 4 357 2 500 -1 860
007311 Utbygging Skriua - støyskjerming 2 899 200 -2 699
009119 Trodal trinn 2 18 557 3 100 -15 660
001189 Fakkelmannen 1 000 - -1 000
Sum budsjettjusteringer -25 449

006012 Økt vannforsyning (H5-H8) 7 440 - -7 440
006013 Ny VA-streng Ihle Panorama 25 554 300 -25 254
006014 Ny hovedvannledning Øyer VV-Langvik 3 600 100 -3 500
006016 Brattbakken Ind.område - Pumpestasjon 700 50 -650
006017 Rehab. ledningsnett Øvregate 4 000 100 -3 900
006018 Høydebasseng Øyer/Hafjell 200 - -200
006020 Hovedleningsnett til høydebasseng 
Øyer/hafjell 50 - -50
006021 Øvre trykksone Tingberg - ledningsanlegg 
Haug - Øyer kirke 200 - -200
006025 Høydebasseng Hunder 
(Sørbygdsstrengen) 100 - -100
006106 Oppgradering Tretten RA 9 495 50 -9 445
Sum budsjettjusteringer VA -50 739
Samla budsjettjusteringer -76 188  
 
Endring i finansiering
006999 Bruk av lån Vann og avløp 36 739
006999 Refusjon fra private 14 000
000001 Bruk av lån øvrige investeringer 15 772
000001 Investeringsmoms 5 774
000001 Overført fra drift -
000001 Bruk av fond -3 500
000001 Refusjon fra andre (private) 4 500
000001 Salg av fast eiendom 2 903
Sum reduksjoner 76 188  
 
Vurdering: 
Justering av investeringsbudsjett 2019 medfører at årsbudsjettet blir tilpasset den reelle 
framdriften i investeringsprosjektene. Dette medfører lavere låneopptak enn budsjettert 
inneværende år. Salgsinntekter og eksterne inntekter justeres også ned i årets budsjett, i 
henhold til framdrift i de aktuelle investeringsprosjektene. Refusjon investeringsmoms 
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justeres ned i henhold til takten på investeringer. Bruk av fond økes i henhold til kommune-
styresak 89/19, der tidligere forskutterte spillemidler ble tilbakeført til ubundet investerings-
fond og forutsatt brukt inneværende år før nye låneopptak.  
 
Det foretas ikke endring i bevilgning til det enkelte investeringsprosjekt i denne saken. Når 
regnskap 2019 er avlagt, med de endelige utgifter for året, vil det bli framlagt egen sak for 
kommunestyret for overflytting av gjenstående budsjettmidler til 2020.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar justering av investeringsbudsjettet som det framgår av tabell inntatt i 
saksframlegget.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2020  PRIORITERING AV HANDLINGSPROGRAM 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/2183     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/19 Formannskapet 10.12.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til rullert handlingsprogram for 2020 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

2016-2025 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025  
2. Spillemiddelsøknader fra Øyer-Tretten Idrettsforening og Øyer Kommune 
3. Skriv om avvikling av Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 140619 

Kulturdepartementet (KUD) 
4. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2019 (V-0732 B) 
 
Sammendrag: 
Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025 skal rulleres årlig. 
Det er totalt 6 ordinære spillemiddelsøknader inne, en ny* og resten er fornyet* eller 
gjentatt*(*ny=søkt for 2020, *fornyet=ikke fått midler i 2019, *gjentatt=delvis utbetalt 
2019). Det er ikke mottatt noen nye søknader på nærmiljøanlegg for søkeåret 2020, det ble 
utbetalt til 2 nærmiljøanlegg 2019. Flerbruksanlegg på Øyer Idrettspark er etablert i 2019. 
Parkour/street workout apparater på Ganrudmoen aktivitetspark del 4 er det planlagt 
byggestart for våren 2020.  
 
Saksutredning: 
Generelt 
Ordningen med spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet Lov 
om pengespill mv av 28. august 1987 nr 103 med endringer av 21. juni 2002 nr 37. KUD og 
fylkeskommunen administrerer fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping, dvs. de 
midlene som hvert år settes av til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 
kommunene. 
 
Nytt for året er at krav om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er avviklet fra og med 15. 
juni 2019. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at spillefinansierte anlegg som 
ble startet før 15. juni må ha forhåndsgodkjenningen i orden. Det henvises til skriv fra KUD 
datert 14. juni 2019 for mer utdypende informasjon om endringene.   
 
Kommunens oppgaver er bl.a. å veilede søkerne, godkjenne planer og sørge for at søknadene 
som oversendes fylkeskommunen oppfyller kravene i departementets bestemmelser. 
Kommunen skal foreslå en prioritering av søknadene og søknadene prioriteres i følgende to 
kategorier. 
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 Ordinære anlegg (både nybygg og rehabilitering) 
 Nærmiljøanlegg 
Forslaget til kommunal prioritering skal behandles politisk. 
 
Idretten er involvert i prosessen ved at idrettskretsen inviterer idrettsrådene i regionen til 
felles prioriteringssamarbeid, for å sikre hensiktsmessig anleggsutvikling i et større 
samfunnsmessig perspektiv. 
  
Søkere på tilskudd fra spillemidlene kan være fylkeskommuner, kommuner, idrettslag, 
andelslag, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger som ikke har kommersielt formål. 
Kommunen eller anleggseier må eie grunnen eller ha avtale om bruksrett med grunneier i 
minimum 30 år, for nærmiljøanlegg er kravet 20 år. For enkelte turløyper er kravet 10 år. For 
søknader om støtte av anlegg med store bygge- og driftskostnader (f.eks. svømmehaller, 
idrettshaller ol.) godtas som regel bare kommune eller fylkeskommune som eier.  
 
Tilskuddenes størrelse  
Det ytes vanligvis tilskudd til ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnadsramme. Det 
fastsettes konkrete satser og eventuelle modeller for beregning av tilskudd for forskjellige 
størrelser og omfang av anlegg. For nærmiljøanlegg er satsene ½ av godkjent kostnad, med 
øvregrense på 300 000 kr pr anleggsenhet.  
 
Kommunedelplan Kultur og fritid for 2016-2025 
Planens handlingsprogram rulleres årlig. KUD stiller krav om at anlegg det søkes spillemidler 
til må være prioritert i handlingsprogrammet for å kunne tas i betraktning ved den årlige 
tildelingen. I flg. Veileder fra KUD om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-
0798) defineres en rullering av handlingsprogrammet som mindre vesentlig endring, uten 
krav om offentlig høring. Å endre prioriteringsrekkefølge på anleggene som er oppført i 
handlingsprogrammet er dermed innenfor denne definisjonen. Nye nærmiljøanlegg og 
mindre ordinære anlegg kan tas inn i rulleringen dersom den er innenfor planens mål og 
strategier. 
 
Ved rullering av handlingsprogrammet forholder kommunen seg til de faktiske søknadene. 
Det er et overordnet prinsipp at godkjente søknader skal settes i kronologisk rekkefølge, dvs. 
etter når søknaden kom inn på lista. Dette er et prinsipp som Øyer idrettsråd mener det er 
viktig å følge. Dette er et prinsipp som Oppland idrettskrets støtter og andre kommuner 
følger. Dette prinsippet sikrer at det blir kortest mulig ventetid for utbetaling av spillemidler, 
det er en kjent sak at ordinære spillemidler betales ut mange år etter at søknaden er 
godkjent, dette kan være problematisk for søker. Hvis nye søknader blir plassert foran i 
prioriteringslista kan problemene bli enda større. Dette er noe kommunen må prøve å unngå, 
da dette øker terskelen for å søke spillemidler, spesielt for mindre lag og foreninger med en 
liten egenkapital.   
 
I 2019 ble det tildelt totalt 3 039 000 kr til Øyer kommune, til to nærmiljøanlegg og tre 
ordinære anlegg. 1 000 000 kr som ble tildelt Hafjell Freepark AS blir trukket tilbake, anlegget 
ble finansiert uten spillemidler og kostnaden ble lavere enn først antatt. 
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Spillemidler 2020: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at rullering av handlingsprogrammet vedtas, og at årets 
spillemiddelsøknader prioriteres i følgende rekkefølge: 
 
Prior. Anleggsnavn Søker Søknadstype Søknadsbeløp 

1.   Øyer Idrettspark - klubbhus ØTI gjentatt    971 000 
2.   Mosetertoppen - snøproduksjonsanlegg ØTI fornyet 1 000 000 
3.   Mosetertoppen – Stadionbru ØTI fornyet    700 000  
4.   Tretten Idrettshall – Rehabilitering ØK fornyet    433 000 
5.   Mosetertoppen – Rulleskianlegg ØTI fornyet 2 450 000 
6.   Øyerfjellet - Hafjellsnuen – Tur-

/skiløype 
ØTI ny 1 281 250 

Kommentar: Søker: Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI), Øyer kommune (ØK). 
 
Vurdering: 
Alle innkomne søknader faller inn under mål og strategier i Kommunedelplanen for Kultur og 
fritid. Utvikling av arenaene på Mosetertoppen, Hafjell og på Granrudmoen styrker Øyers 
stilling som vintersportsdestinasjon og helårsdestinasjon. Utvikling og rehabilitering av øvrige 
anlegg underbygger også kommunens strategi for økt tilflytning. Det aller viktigste 
argumentet for utvikling av aktivitetsanlegg er å tilrettelegge for økt aktivitet og bedre 
folkehelsen. 
 
På grunnlag av søknader og tidligere års prioriteringer foreslår rådmannen at rullering av 
handlingsprogrammet for 2020 i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025 vedtas med 
ovennevnte prioriteringer.  
 
Øyer har noen søknader som fornyes for tredje og fjerde gang. Dette gjør at nye søknader 
skyves nedover på lista.  
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen 15. januar 2020, 
for oversendelse til Innlandet fylkeskommune for videre saksbehandling, jfr. tidligere 
kommentarer.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
A. Formannskapet vedtar forslag til rullert Handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2020 

tilknyttet Kommunedelplanen for Kultur og Fritid 2016-2025, datert 12.11.2019. 
 

B. Prioritering av årets søknader i handlingsprogrammet: 
Ordinære anlegg: 
1. Øyer Idrettspark – klubbhus 
2. Mosetertoppen – snøproduksjonsanlegg 
3. Mosetertoppen – Stadionbru 
4. Tretten Idrettshall – Rehabilitering 
5. Mosetertoppen – Rulleskianlegg 
6. Øyerfjellet - Hafjellsnuen – Tur-/skiløype (ny) 
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Ingen nærmiljøanlegg for prioritering 2020. 
 
Søknadene godkjennes under forutsetning av komplettering innen fristen for oversendelse til 
Innlandet fylkeskommune for videre behandling. 
 
C.Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg avhenger av særskilt behandling av søknad. 
 
D.Utbetaling av evt. kommunalt tilskudd skjer gjennom prioritering ved årlig behandling av 
økonomiplan og årsbudsjett.  

 
 

 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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