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MØTEINNKALLING 
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Møtested: Rådhuset - Tingberg 
Møtedato: 16.06.2022 Tid: 08.30 – 16.00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Kl 8.30 – 14.00 i Samfunnssalen 
BUDSJETTKONFERANSE – KOMMUNESTYRET, TJENESTELEDERE OG 
HOVEDTILLITSVALGTE 
Samledokument budsjettkonferanse 16.06.2022 er vedlagt. 
 
 
Kl 14.00 – 16.00 kommunestyresalen (Lågen) 
ORDINÆRT KOMMUNESTYRE – OPPTAK AV MØTET SENDES DIREKTE OG PUBLISERES 
PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE 
 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
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ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 22/1616     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
63/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Økonomirapport 1. tertial 2022 
2. Notat: Svar på spørsmål  
3. Skjema for oppfølging av investeringsprosjekter 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Årsbudsjett 2022 
 
Sammendrag: 
Tertialrapporten inneholder økonomiske årsprognoser for kommune per utgangen av april. 
Samlet årsprognose for Øyer kommune i 2022 er negativ med 20 millioner kroner, som følge 
av økonomisk ubalanse i tjenesteenhetene. Merforbruket gjelder i hovedsak barneskolene, 
helse- og omsorgstjenestene og kommunes energiutgifter. Kommunen vil få reduserte 
renteutgifter inneværende år. Det knyttes noe usikkerhet til koronakompensasjon og økono-
miske konsekvenser av flyktningsituasjonen.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tar økonomirapporteringen til etterretn-
ing, og ber om godkjenning av budsjettjusteringer som omtalt i rapporten. 
 
Saksutredning: 
Saken inneholder kommunedirektørens økonomirapportering etter første tertial. Det rap-
porteres på økonomisk drift, investeringer og finansforvaltning. Rapporten inneholder 
statusbeskrivelser av Øyer kommunes økonomiske situasjon per 30. april 2022, og prognoser 
for året. 
 
Etter første tertial framlegges en årsprognose som viser et samlet merforbruk på 20 million-
er kroner. Det er fortsatt en alvorlig ubalanse i driften av tjenester i forhold til vedtatt års-
budsjett. Dette gjelder først og fremst barneskolene, helse- og omsorgstjenestene, samt 
kommunens energibudsjett.  
 
Årsprognosene i første tertialrapport inneholder ikke merutgifter knytta til korona og flykt-
ningsituasjonen. Ved utgangen av første tertial har kommunen bokført koronautgifter på 1,5 
million kroner, og utgifter til flyktningsituasjonen (akuttmottak og bosetting) på i underkant 
av kr 100 000. Det forutsettes at kommunen får kompensert for disse merutgiftene, men det 
er fortsatt en usikkerhet knytta til dette som vil bli fulgt opp med status etter andre tertial.  
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Hittil i år er det kjent at kommunen får økt rammetilskudd på 0,9 millioner kroner knytta til 
pandemien, til vaksinasjonsutgifter og beredskap testing. Ytterligere koronakompensasjon til 
kommunene vil bli behandlet av Stortinget etter at et sentralt nedsatt arbeidsutvalg har 
kommet med sin innstilling om økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien.  
 
Etter utgangen av første tertial er revidert nasjonalbudsjett lagt fram. Kommunene får økte 
skatteinntekter i 2022 på 2,5 milliard, der det foretas en omfordeling mellom kommuner 
med trekk i rammetilskuddet. Samlet årsprognose for skatt og rammetilskudd er tilnærmet 
balanse for Øyer, med et negativt avvik på 0,5 millioner kroner. Det meldes balanse på eien-
domsskatt, utbytte og avdrag, mens det ligger an til et positivt avvik på renter på 2,8 million 
kroner. Dette skyldes renteoppgang og at en større andel av kommunens renteutgifter vil bli 
belastet sjølkostområdene inneværende år.  
 
På grunn av prisnivået på energi ligger Øyer kommune an til å få merinntekter fra salg av 
konsesjonskraft i størrelsesorden 3,8 millioner kroner inneværende år. Prognosen avhenger 
av prisnivå utover i året, og ses i sammenheng med merutgiftene på kjøp av energi.  
 
I tillegg til varslet merforbruk i tjenesteenhetene er det en underdekning på lønns- og pris-
vekst i årets budsjett, som er forverret av økt anslag på kommunal deflator i revidert nasjo-
nalbudsjett. underdekningen utgjør anslagsvis 2,6 millioner kroner.  
  
Vurdering: 
Det vises til vedlagt økonomirapport for kommunedirektørens vurderinger av de enkelte 
områder. 
 
Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer i drift for å bekrefte tidligere års vedtak om 
bruk av disposisjonsfond, der det må være budsjettvedtak av kommunestyret det året 
utgiften påløper. Dette gjelder miljøsertifisering og sentrumsforskjønnelse. Videre foreslås 
budsjettjusteringer for flytting av stillingsressurser mellom tjenesteenheter, som gjelder 
kommunalsjefstilling og stilling på boligkontor. Økt rammetilskudd som gjelder koronakom-
pensasjon (vaksinering og testing) foreslås tilført Helse- og familietjenesten. 
 
Det foreslås ikke budsjettjusteringer i drift for å bidra til å løse den økonomiske ubalansen i 
tjenesteenhetene etter første tertial. Rapporten omtaler nødvendige tiltak som iverksettes 
for å redusere varslet merforbruk på årsbasis. Dette følges opp fram til 2. tertialrapport, og 
inn mot budsjettprosess for 2023. Aktiviteten i kommunen er for høy i forhold til driftsinn-
tekter, både inneværende år, og ut fra forventet inntektsnivå i kommende økonomiplanperi-
ode. Det er nødvendig med nedtak av driftsutgifter både på kort og lengre sikt, og nedtaket 
vil måtte skje ved å redusere antall årsverk. Kommunedirektøren anbefaler at det i 
kommende budsjettprosess settes måltall for reduksjon gjennom naturlig avgang i kommun-
en.  
 
Foreslåtte tiltak for å redusere varslet merforbruk går på nedtak av stillinger for å redusere 
kommunens lønnsutgifter. Tiltakene vil ikke kunne bringe drifta i balanse i 2022, og det styr-
es mot merforbruk på årsbasis. Et merforbruk må dekkes inn ved redusert avsetning til 
disposisjonsfond, og evt. bruk av disposisjonsfond.  
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Det foreslås ikke budsjettjusteringer i investering etter første tertial, men det arbeides med 
avklaring i forhold til tre prosjekter med varslet merforbruk som vil bli tatt opp i andre 
tertialrapport.  
 
Det er avsatt budsjettmidler til en stipendordning med sikte på å knytte til seg personer und-
er utdanning blant yrkesgrupper som er utfordrende å rekruttere til. Foreløpig er det ikke 
utformet retningslinjer for ordningen. Kommunedirektøren anbefaler at avsatte midler på kr 
150 000 inneværende år benyttes til en prøveordning innenfor omsorgstjenestene der 
ansatte får tilbud om å utsette hovedferien fra fellesferien til seinere på året, mot en økono-
misk kompensasjon. Tiltaket vil kunne bidra til å løse bemanningsutfordringer i tjenestene 
gjennom sommeren, og forventes å ha positiv økonomisk effekt i form av reduserte vikar- og 
innleieutgifter.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Utgifter til miljøsertifisering på kr 220 000 dekkes av disposisjonsfond. Opprinnelig 

vedtatt i KS-sak 129/21. 
3. Ubrukte midler til sentrumsforskjønnelse, opprinnelig bevilget i KS-sak 73/21, benyt-

tes i 2022 og dekkes av ubundet driftsfond sentrumsutvikling. Gjenværende midler er 
kr 79 146. 

4. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 500 Kultur og fellestjen-
ester til 100 Sentraladministrasjon på kr 820 000 for ny kommunalsjefstilling. Økt 
lederlønn og økt stillingsressurs i tjenesteenhet Kultur på kr 225 000 dekkes av 
vakant stilling i 2022 og innarbeides i budsjett 2023. 

5. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 420 Helse og familie til 
enhet 550 Bolig og eiendom på kr 180 000 for stilling knytta til boligkontor. 

6. Økt rammetilskudd på kr 856 000 til dekning av vaksinasjonsutgifter, midler til for-
lengelse av kvalifikasjonsprogrammet og beredskap testing tilføres enhet 420 Helse 
og familie.  

7. Budsjettmidler til stipendordning på kr 150 000 omdisponeres i 2022 til en prøve-
ordning i omsorgstjenestene med tilbud om utsatt hovedferie mot en økonomisk 
kompensasjon.  
 

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.06.2022 sak 45/22 
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål samla for sakene 45/22 – 47/22. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV:  
Punkt 7 strykes.  
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Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) Øyer AP og Øyer H fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 3 
Sentrumsforskjønnelse fra Øyer Ap/Øyer H: 
Støtter kommunedirektørens innstilling pluss følgende tillegg: 
I tillegg til ubrukte midler bevilges kr. 300.000 fra disposisjonsfondet til bruk i 2022 til 
sentrumsforskjønnelse.  
 
Avstemming: 
Punkt 3: Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap/Øyer H sitt tilleggsforslag til punkt 3 ble vedtatt med 4 stemmer (2 Ap, 1 H, 1 Sp – 
Randi Øverhaug Sagheim) mot 3 stemmer ( 2 Sp – Steinar Grimsrud, Stein Plukkerud, 1 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag om at punkt 7 strykes ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling punkt 1-6 med vedtatt tilleggsforslag i punkt 3 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 1. tertial til etterretning. 
2. Utgifter til miljøsertifisering på kr 220 000 dekkes av disposisjonsfond. Opprinnelig 

vedtatt i KS-sak 129/21. 
3. Ubrukte midler til sentrumsforskjønnelse, opprinnelig bevilget i KS-sak 73/21, benyt-

tes i 2022 og dekkes av ubundet driftsfond sentrumsutvikling. Gjenværende midler er 
kr 79 146. I tillegg til ubrukte midler bevilges kr. 300.000 fra disposisjonsfondet til 
bruk i 2022 til sentrumsforskjønnelse.  

4. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 500 Kultur og fellestjen-
ester til 100 Sentraladministrasjon på kr 820 000 for ny kommunalsjefstilling. Økt 
lederlønn og økt stillingsressurs i tjenesteenhet Kultur på kr 225 000 dekkes av 
vakant stilling i 2022 og innarbeides i budsjett 2023. 

5. Kommunestyret godkjenner flytting av lønnsmidler fra enhet 420 Helse og familie til 
enhet 550 Bolig og eiendom på kr 180 000 for stilling knytta til boligkontor. 

6. Økt rammetilskudd på kr 856 000 til dekning av vaksinasjonsutgifter, midler til for-
lengelse av kvalifikasjonsprogrammet og beredskap testing tilføres enhet 420 Helse 
og familie.  
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INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2023-2026 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033 &30  
Arkivsaksnr.: 22/1613     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
64/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026 med beskrivelse av prosjekter 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak når fireårsperioden ses under ett.   
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens økonomireglement legger kommunedirektøren fram investerings-
plan i forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen 
vil bli innarbeidet i årsbudsjett 2023 og kommende år. 
 
 
Kommunens investeringsbehov i planperioden innbefatter ulike IKT-satsinger, både utvikl-
ingsprosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det lagt inn oppgraderingstiltak for kommunale 
bygg, dette omfatter blant annet ENØK-tiltak, energiløsninger, ventilasjon og sprinkelanlegg.   
 
Bygging av større kommunale boliger ble lagt inn i investeringsplan 2022-2025. Dette er en 
boligtype kommunen har behov for og mangler tilgang til. Investeringen forelås nå delt opp i 
to trinn, der trinn to skyves mot slutten av ny økonomiplanperiode. Tiltaket forutsettes del-
finansiert med midler fra Husbanken. Det legges i tillegg opp til investeringstiltak av kom-
munale boliger etter at behovet er nærmere definert i boligsosial handlingsplan.   
 
Av nye større tiltak som foreslås i investeringsplanen er tilbygg ved Solvang skole for å eta-
blere spesialrom ut fra elevbehov. Videre foreslås nytt tilbygg ved Øyer arbeidssenter for 
vedproduksjon og malerverksted, da dagens lokaler ikke tilfredsstiller HMS-krav.   
 
Midler til fullføring av boligprosjekt Trodal ligger inne i planen i henhold til KS-sak 104/21.  
Salgsinntekter i Trodal er lagt inn årlig i perioden.  
 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg. Det har lenge vært usikkerhet knytta til av-
løpssituasjonen mot Lillehammer renseanlegg. Øyer kommune har nå fått oversendt forslag 
til ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren, som legger opp til at Tretten renseanlegg skal 
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legges ned innen 31.12.2024. Alt avløp, både fra Øyer og Tretten, skal heretter overføres til 
Lillehammer. Dette medfører at Tretten renseanlegg må nedlegges og bygges om til en 
pumpestasjon med fordrøyning, og at en del av ledningsstrekket og pumpestasjoner langs 
vegen må oppgraderes for å håndtere økte avløpsmengder. Dette er lagt inn i investerings-
planen for de kommende årene. Disse tiltakene medfører økte kapitalkostnader, som skal 
dekkes inn over vann- og avløpsgebyrene, og det varsles gebyrøkning fra 2023.  
 
Det er gjort en vurdering av nivået på startlån i kommunen. Nye låneopptak har over en lengre tids-
periode ligget på 10 millioner årlig. Behovet vurderes som økende, og kommunedirektøren foreslår 
startlån på 20 millioner årlig fra 2023.  
 
Kommunale investeringsmidler til gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 Sør-Trettenvegen, som 
ble lagt inn i investeringsplan 2022-2025, er tatt ut, etter at det er avklart at tiltaket ikke kan 
lånefinansieres. Dette er omtalt nærmere i egen sak.  
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2023-2026 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld). Framlagt plan er 
innenfor handlingsregelen når en ser de fire årene under ett. Planlagt låneopptak i 2023 og 
2024 ligger over handlingsregelen, mens det ligger betydelig under i de to siste årene i peri-
oden.  
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement. Det er 
gjort nye vurderinger av kostnadsoverslag fra gjeldende investeringsplan, og foretatt opp-
justeringer ut fra prisvekst. Som følge av usikkerhet rundt prisutvikling, og med tanke på å få 
tak i arbeidskraft og ulike innsatsvarer, vil det likevel kunne forekomme avvik fra kalkyler.  
 
Kommunestyret vedtok i KS-sak 2/22 å utsette behandling av tilbud om dagsturhytte fra 
Innlandet fylkeskommune til behandling av investeringsplanen. Tiltaket er ikke lagt inn i 
framlagt investeringsplan, da det er nødvendig å gjøre ytterligere vurderinger av kostnads-
overslaget i forhold til fundamenteringsarbeidet. Det vil være rom for å ta tiltaket inn i 
investeringsplanen, innenfor handlingsregelen for låneopptak.  
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2023 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov. Budsjettprosess for inter-
kommunale samarbeid gjennomføres i september, her vil det kunne framkomme investeri-
ngsbehov som ikke er kjent enda. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2023- 
2026 og årsbudsjett 2023. 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.06.2022 sak 47/22 
 
Behandling: 
Ingeniør Per Georg Svingen orienterte og svarte på spørsmål om hovedplan VA 
(renseanlegg). 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2023- 
2026 og årsbudsjett 2023. 
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FV. 2556 SØR-TRETTENVEGEN - MEDFINANSIERING GANG- OG SYKKELVEG 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 Q21  
Arkivsaksnr.: 22/1644     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/22 Formannskapet 07.06.2022 
 
65/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025, Innlandet fylkeskommune 
KS-sak 93/19 Fortau/gang- og sykkelveg Tretten sentrum – Aurvoll skole 
KS-sak 27/15 Reguleringsplan G/S-vei Tjønnlykkja – Aurvoll skole 
 
Sammendrag: 
Kommunal medfinansiering av bygging av gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 2556 kan ikke 
lånefinansieres. Kommunedirektøren ber om bekreftelse på at driftsmidler til tiltaket skal 
innarbeides i budsjett 2023.  
 
Saksutredning: 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Tretten sentrum til Aurvoll skole ble vedtatt i 
2015. I 2019 ble det framlagt et kostandsoversalg for tiltaket, og kommunestyret vedtok i KS-
sak 93/19 å få innarbeidet midler til bygging av fortau/gang- og sykkelveg i kommunens 
investeringsplan. Det ble videre vedtatt at administrasjonen skulle ha dialog med fylkeskom-
munen med sikte på å få til en avtale om felles finansiering.  
 
Gang- og sykkelvegen er inntatt i Innlandet fylkeskommunes Handlingsprogram for fylkes-
veger 2022-2025, og ligger inne i 2023. Forutsetningen er at kommunen dekker halvparten 
av totalkostnaden på 25,7 millioner kroner. Tiltaket ble lagt inn i Øyer kommunes invester-
ingsplan 2022-2025 med 13,2 millioner i 2023. 
 
Ved utarbeidelse av Øyer kommunes investeringsplan 2023-2026 er det gjort en nærmere 
vurdering av hvordan tiltaket kan finansieres.  
 
Kommuneloven § 14-15 angir hva kommunen har adgang til å ta opp lån til:  

Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i varige 
driftsmidler som skal eies av kommunen eller fylkeskommunen selv.   

 
Etter denne paragrafen er det en forutsetning at investeringen skal eies av kommunen.  
 
Videre framgår av kommuneloven § 14-16: 
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Kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmid-
ler som eies av en annen kommune, men bare på områder hvor kommunene har et 
lovpålagt ansvar. Fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til invest-
eringer i varige driftsmidler som eies av en annen fylkeskommune, men bare på om-
råder hvor fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar. 

 
I kommentarer til kommuneloven, blant annet fra Norges Kommunerevisorforbund, er det 
presisert at en kommune ikke har adgang til å lånefinansiere en fylkeskommunal investering, 
og omvendt.  
 
Problemstillingen er drøftet med kommunens revisor, og det vil ikke være mulig for Øyer 
kommune å ta opp lån til kommunal medfinansiering av en gang- og sykkelveg som skal byg-
ges og eies av Innlandet fylkeskommune. 
 
Utbyggingsansvar og framtidig eierforhold er tatt opp med fylkeskommunen, og dette skal 
ligge i Innlandet fylkeskommune.  
 
Øyer kommunes medfinansiering til bygging av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 må ut fra 
dette finansieres ved driftsmidler. Tiltaket kan innarbeides i driftsbudsjett 2023 gjennom sal-
dering av årsbudsjettet, eller midlene kan tas fra ubundet driftsfond (disposisjonsfond), eller 
en kombinasjon av disse.   
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren legger fram saken for å orientere kommunestyret om forholdet. Midler 
til gang- og sykkelveg er tatt ut av administrasjonens forslag til investeringsplan 2023-2026, 
da det ikke er adgang til lånefinansiering, og kommunen ikke har midler på ubundet 
investeringsfond.  
 
Kommunedirektøren legger til grunn at tidligere politiske vedtak om å stille kommunal med-
finansiering til bygging av gang- og sykkelvegen opprettholdes. Samtidig er det ønskelig med 
et politisk vedtak for å bekrefte at midlene skal innarbeides i driftsbudsjett for 2023, med 
tanke på videre dialog med fylkeskommunen.  
 
Ved slik vedtak i denne sak vil det jobbes videre med en finansieringsavtale med Innlandet 
fylkeskommune, som vil bli lagt fram i egen sak for kommunestyret. Herunder vil det bli tatt 
stilling til om kostnadsoverslaget fra 2019 må oppjusteres.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om at midler til kommunal medfinansiering 
av gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 innarbeides i kommunens driftsbudsjett for 
2023. 

2. Kommunedirektøren bes om å jobbe fram et avtaleutkast mot Innlandet fylkes-
kommune som legges fram for kommunestyret for endelig behandling.  

 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.06.2022 sak 44/22 
 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet endringsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om medfinansiering av gang-og 
sykkelvegen. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med 
fylkeskommunen om en finansieringsavtale, herunder muligheter for 
forskuttering av kommunens egenandel  slik at kommunen kan nedbetale 
egenandel over flere år.   

3. Alternative muligheter for inndekning av kommunens 
medfinansiering behandles legges frem som en egen sak i 
forbindelse med økonomiplan 2023-2026 og  budsjett 2023.  

 
Avstemming:  
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Sp/Øyer SV sitt endringsforslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om medfinansiering av gang-og 
sykkelvegen. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med 
fylkeskommunen om en finansieringsavtale, herunder muligheter for 
forskuttering av kommunens egenandel  slik at kommunen kan nedbetale 
egenandel over flere år.   

3. Alternative muligheter for inndekning av kommunens 
medfinansiering behandles legges frem som en egen sak i 
forbindelse med økonomiplan 2023-2026 og  budsjett 2023.  

 



  Sak  66/22 
 

Side 13 av 57   

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - 
ENDELIG VEDTAK 
 
 
Saksbehandler:  Anette Ludahl Arkiv: 033 K11 &37  
Arkivsaksnr.: 22/856     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
66/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan i Øyer kommune 2023-2027  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsuttalelse fra; 
Statsforvalteren i Innlandet 
Innlandet Fylkeskommune 
Ringebu kommune  
Slåseterlia Hytteeierforening 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren følger med dette opp vedtak i kommunestyret 27.09.2018 og legger 
frem forslag til planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027. 
Kommunedirektøren foreslår at planprogrammet for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 
fastsettes, med endringer i tekst knyttet til merknadsvurderingene. 
 
Saksutredning:  
I kommunestyremøtet den 27.09.2018 ble det vedtatt til sak KS-78/18: 
«Kommunestyret ber adm sette i gang en temaplan for sti- og løypenett» 
Plan og miljøutvalget behandlet forslag til planprogram 22.03.2022 og planprogram forslaget 
ble lagt ut til offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist. Innen frist for høringsforslag har det 
kommet fire innspill til planprogrammet.  
 
Kommunen har vurdert det som mest hensiktsmessig å utarbeide planen som en tematisk 
kommunedelplan. Med tematisk kommunedelplan må en ikke følge de omfattende prosess- 
og dokumentkravene i plan- og bygningsloven. En trenger for eksempel ikke å utarbeide og 
rullere en årlig handlingsplan. 
 
Hensikten med planen er beskrevet i forslag til planprogram, med mål om å bidra til en mer 
målrettet avklaring av tiltak innen sti- og løypenettet i kommunen. Dette for å gi en mer 
helhetlig og forutsigbar forvaltning, og planen vil være et styringsverktøy i kommunen. 
Kommunedirektøren har opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
kultur, plan og utvikling i Øyer kommune, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Lillehammer-regionen Vekst og Øyer fjellstyre. Arbeidsgruppen fikk mandat fra 
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kommunedirektøren om å utarbeide forslag til planprogram og ha ansvar for videre 
planarbeid. Det legges opp til at Plan- og miljøutvalget holdes orientert via 
statuspresentasjoner i løpet av planarbeidet. I tillegg vil ungdomsrådet bli inkludert under 
planarbeidet for innspill til prosessen. 
 
 
Vurdering: 
Høringsinnspillene er vurdert administrativt og noen innspill har resultert i endret tekst i 
planprogrammet. Det vises til merknadsvurderingene nedenunder der innspill er gjengitt og 
med kommunedirektørens kommentarer. 
 

Merknad Foreslått tiltak 
Statsforvalteren i Innlandet (SFI) 
1.  Statsforvalteren mener at sti- og 
løypeplanen vil gi et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og en god oversikt over 
ulike interesser som kommunen skal 
ivareta. Planen vil være et godt verktøy for 
kommunen i det øvrige planarbeidet. 
 
2. Et planprogram skal gjøre rede for 
formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper 
som antas å bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet 
for utredninger. Statsforvalteren finner at 
forslaget til planprogram oppfyller de krav 
som ligger i pbl § 4-1. 
 

1. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning 

Innlandet Fylkeskommune 
1. Øyer kommune har store og attraktive 
friluftslivsområder og vil ha stor nytteverdi 
av at en sti og løypeplan blir utarbeidet 
som en tematisk kommunedelplan. Planen 
vil synliggjøres i kartgrunnlaget og gi en 
helhetlig forståelse mellom de ulike 
naturområder og interessefelt. Dette vil gi 
et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie 
ulike interesser og skape mer 
forutsigbarhet i den videre 
arealplanleggingen i kommunen.  
 
2. Fylkeskommunen finner at 
forslaget til planprogram følger de krav 
som ligger til grunn i pbl § 4-1 og vi har 

1. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning 
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ingen planmessige kommentarer ut over 
dette.  
3. Fylkeskommunen ser det som positivt at 
Øyer kommune har utarbeidet Temaplan 
kulturminner – samferdsel 2019-2023, hvor 
noe av hensikten nettopp var å kartlegge 
gamle ferdselsveger som kunne benyttes 
som turveger. Fylkeskommunen mener at 
noen kulturminner er hensiktsmessige å 
tilrettelegge, men samtidig må kommunen 
være oppmerksom på at noen er sårbare 
for skade ved økt ferdsel. 
 
4. I oversendt planprogram står det at en 
tiltaksliste skal følge den tematiske 
kommunedelplanen. Det bør i forbindelse 
med planarbeidet vurderes når man ser for 
seg at undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven skal oppfylles. Gode 
oversendelses- og høringsrutiner for denne 
type, små tiltakssaker, der disse kan 
komme i berøring med 
kulturminner, bør innarbeides i 
planforslaget/tiltakslisten. 
 

 
 
3. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I kapittel 1.3 legges det til følgende tekst; 
For andre temaer der utarbeidelse av egen 
forskrift ikke er aktuelt, kan rutiner for 
oppfølging av gjeldende lovverk utarbeides 
som tiltak.  
 
  

Ringebu kommune  
1.  For å sikre sammenheng på stier og løyper 
som går over kommunegrensen mellom Øyer 
og Ringebu, ber vi om at tilsvarende lag og 
foreninger i Ringebu involveres aktivt i videre 
planarbeid. Vi tenker her på beitelag, løypelag, 
grunneierlag, bondelag osv. Det er også 
ønskelig at Midt-Gudbrandsdal 
landbrukskontor og Ringebu kulturavdeling 
høres, sistnevnte særlig om Pilegrimsleden. 
 
 
 

1. Ringebu sine innspill på 
medvirkningsaktører tas med som 
høringsaktører og vil da motta forslag til 
plan når denne skal på høring. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 

Slåseterlia Hytteierforening v/styreleder 
1. Hytteforeningen mener planene for 
løyper etc bør synliggjøres som en sentral 
premiss for å lykkes med videreutvikling av 
Øyer som en ettertraktet turistdestinasjon. 
 
 
 
 

1. Planprogrammet viser hva som skal være 
det overordnende målet med sti og 
løypeplan. En sti- og løypeplan skal gi 
synliggjøre ulike interesser. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
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2. Hytteforeningen mener det er viktig at 
planen synliggjør virkemidler kommunen 
kan (og må) benytte for å tilrettelegge for 
at nødvendig infrastruktur (som stier) 
etableres og vedlikeholdes – blant annet 
gjennom rekkefølgekrav og andre 
forhandlinger med næringsaktørene. 
 
 
 
 
 
 
3. Planen har nødvendigvis kommunens 
areal som planområde. Vi mener likevel at 
verdien av Øyer som destinasjon er 
avhengig av gode stier og infrastruktur som 
knytter naturområdene i Øyer sammen 
med tilsvarende for nabokommunene. 
Dette bør reflekteres i planarbeidet. 
 
4. Planen for bruk av naturområdene bør 
knyttes opp mot bærekraftmål som 
reduksjon i bruk av privatbil/CO2 utslipp. 
Tilrettelegging for dette målet bør 
reflekteres. 
 
 
 
5. Kartlegging av miljøkonsekvenser av 
typiske inngrep og bruk av stier og løyper 
bør oppsummeres og gi veiledning til 
planarbeidet og senere godkjenninger og 
utbygging. Dette for å forenkle 
implementering i ettertid. For eksempel 
hvilke miljøkonsekvenser kan forventes og 
som eventuelt må begrenses ved 
etablering av skiløyper over myr, gjennom 
produktiv skog, over fjellterreng med 
spredt kratt, gjennom steinur. Tilsvarende 
er relevant for sommerbruk og etablering 
av stier og sykkel veier. 
 
6. Hytteforeningen mener det er litt 
betegnende at deres involvering ikke er 
nevnt som grunnlag for planarbeidet. 

2. I følge planprogrammet skal planen være 
et retningsgivende styringsverktøy for 
kommunen og gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for å avveie ulike 
interesser og skape mer forutsigbarhet. 
Planen er ikke juridisk bindende slik at 
ønske om føringer til rekkefølgekrav bør 
stilles i høringsrunder til 
reguleringsplanprosesser når det skulle bli 
aktuelt. Planprogrammet endres ikke som 
følge av dette innspillet. 
 
 
3. Nabokommuner som Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Ringsaker tas med 
som høringsaktører og vil da motta forslag 
til plan når denne skal på høring. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
 
 
4. Kapittel 3. Målsetninger for planarbeidet 
viser til fire av FNs bærekraftsmål. Dette 
innspillet vurderes slik at det settes inn 
ytterligere ett bærekraftsmål (nr 13 Stoppe 
klimaendringene).  
  
 
 
5. Dette innspillet ansees ivaretatt av 
planprogrammets beskrivelse av biologisk 
mangfold og landskap, side 6. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Involvering av hytteforeninger i 
planarbeidet er tatt høyde for gjennom 
høringsinnspill når endelig planforslag 
sendes på høring, samt at 
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næringsutviklingsenheten deltar i 
arbeidsgruppa. Planprogrammet endres 
ikke som følge av dette innspillet. 

 
Kommunedirektøren foreslår at planprogrammet for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 
fastsettes, med endringer i tekst knyttet til merknadsvurderingene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, med endringer etter høring 
slik det fremgår av saksfremlegget, fastsettes.  
 
 
Åsmund Sandvik Anette Ludahl 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 07.06.2022 sak 57/22 
 
Behandling: 
Forslag til tillegg fra Marthe Lang-Ree (Sp) og Gudbrand Sletten (Ap) 

1. Sette inn «Bruksinteresser» som et av hovedtemaene med underpunktene:  
▪ Beitebruk 
▪ Seterdrift 
▪ Skogsdrift 
▪ Jakt og fiske 

2. Under «Konkrete vurderinger som kan beskrives i planen» 
▪ Beskrive konsekvensene for bruksinteressene 

 
Tilleggene ble  enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg. 
  
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, med endringer etter høring 
slik det fremgår av saksfremlegget, fastsettes med følgende tillegg: 

1. Sette inn «Bruksinteresser» som et av hovedtemaene med underpunktene:  
▪ Beitebruk 
▪ Seterdrift 
▪ Skogsdrift 
▪ Jakt og fiske 

2. Under «Konkrete vurderinger som kan beskrives i planen» 
▪ Beskrive konsekvensene for bruksinteressene 
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SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM OG VALG AV NYE MEDLEMMER OG 
VARAMEDLEMMER TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅD 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/17     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad fra Guro Ihler om fritak fra verv som medlem i Lillehammer, Øyer og Gausdal 
forliksråd. 
 
Søknad fra Steinar Heltmark om fritak fra verv som medlem i Lillehammer, Øyer og Gausdal 
forliksråd. 
 
Særutskrift KST-sak 79/20 – Felles forliksråd for Lillehammer, Gausdal og Øyer 01.01.2021 – 
31.12.2024: Organisering av felles forliksråd, møte 22.10.2020 
 
Sammendrag: 
Det legges i denne saken fram forslag om å godkjenne søknad om fritak fra verv som 
medlemmer, velge nye medlemmer og varamedlemmer til Lillehammer, Øyer og Gausdal 
forliksråd. 
 
Saksutredning: 
Guro Ihler, født 25.01.1981, ble av Øyer kommunestyre den 22. oktober 2020 i sak 79/20 
valgt som medlem i Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024.  
Hun søker om fritak for vervet grunnet arbeidsforhold og tidsmessig kapasitet. 
 
Steinar Heltmark, født 25.08.1972, ble av Øyer kommunestyre den 22. oktober 2020 i sak 
79/20 valgt som medlem i Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024.  
Han søker om fritak for vervet grunnet arbeidsforhold og tidsmessig kapasitet. 
 
 
Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem «dør eller flytter fra kommunen, eller når det 
opplyses at vedkommende mangler noen av de betingelser som nevnt i §§ 53 eller 56 første 
ledd, eller vedkommende ellers blir varig forhindret fra å gjøre tjeneste, foretar 
kommunestyret nytt valg av medlem eller varamedlem for den tid som er igjen», jf. 
domstolloven § 59 første ledd. Valget foretas som flertallsvalg.  
 
Det følger av henvisningen til domstolloven § 56 første ledd med videre henvisning til 
domstolloven § 74 at det med «varig forhindret fra å gjøre tjeneste» menes at helsetilstand 
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eller andre særlige grunner tilsier det. «Varig forhindret» omfatter også det tilfellet at et 
varamedlem ved suppleringsvalg velges til ordinært medlem og dermed er forhindret fra å 
gjøre tjeneste som varamedlem, jf. Ot.prp. nr. 43 (1947) til endringslov 19. juni 1947 nr. 4 
side 2.  
 
Videre gir § 59 andre ledd kommunestyret en alminnelig adgang til å frita et 
forliksrådsmedlem for å gjøre tjeneste.  
 
 
Vurdering: 
Søknaden om fritak fra verv – Guro Ihler 
Guro Ihler søker om fritak fra vervet på grunn av at hun som selvstendig næringsdrivende 
ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste og at hun ikke har tid til å delta i to møter hver 
måned.  
 
Begrunnelsen kan ikke ses å være en gyldig grunn for å innvilges fritak etter domstolloven  
§ 59 første ledd. 
 
Etter domstolloven § 59 andre ledd kan kommunestyret «tillate et medlem eller 
varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første 
ledd».  
 
Det foreslås at Guro Ihler innvilges fritak for vervet etter domstolloven § 59 andre ledd. 
 
Søknaden om fritak fra verv – Steinar Heltmark 
Steinar Heltmark søker om fritak fra vervet på grunn av at han reiser mye i jobben og ikke 
har tilstrekkelig kapasitet til å stille i alle sakene og at kompensasjonen for vervet innebærer 
et tap i inntekt.   
 
Begrunnelsen kan ikke ses å være en gyldig grunn for å innvilges fritak etter domstolloven  
§ 59 første ledd. 
 
Etter domstolloven § 59 andre ledd kan kommunestyret «tillate et medlem eller 
varamedlem å fratre sin stilling før tiden og foretar i så fall nytt valg etter reglene i første 
ledd».  
 
Det foreslås at Steinar Heltmark innvilges fritak for vervet etter domstolloven § 59 andre 
ledd. 
 
 
Valg av nye medlemmer og varamedlemmer 
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer, jf. domstolloven § 27. 
Suppleringsvalg av medlemmene gjennomføres som flertallsvalg, jf. domstolloven § 57 andre 
ledd jf. kommuneloven §§ 7-4 flg.  
 
Anita Steinslien, født 31.08.1971, bosatt i Gausdal kommune og nåværende varamedlem i 
forliksrådet har sagt seg villig til å påta seg verv som medlem. 
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Håvard Granskogen, født 24.03.1959, bosatt i Øyer kommune og nåværende varamedlem i 
forliksrådet har sagt seg villig til å påta seg verv som medlem. 
 
Trond Harald Jakobsen, født 27.05.1974, bosatt i Lillehammer kommune, har sagt seg villig til 
å påta seg verv som varamedlem.  
 
Arild Johannes Strand Johnsen, født 23.01.1948, bosatt i Lillehammer kommune, har sagt seg 
villig til å påta seg verv som varamedlem. 
 
Alle fire er vandelsvurdert ved den ordinære oppnevningen av medlemmer og 
varamedlemmer i 2020 og har fått godkjent vandel.  
 
Etter domstolloven § 53 første ledd må medlemmer og varamedlemmer av forliksrådet 
«være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige, og som ikke er fradømt 
stemmerett i offentlige anliggender». 
 
Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn, jf. 
domstolloven § 27. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.  
 
Kjønnskravet er oppfylt i foreslått rangering. 
 
Ny oversikt over medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet blir ved vedtak slik: 
 

Rangering Etternavn Fornavn Kjønn Kommune 
Leder Ryager Åse Brattrok K Øyer 
Medlem Steinslien Anita K Gausdal 
Medlem Granskogen Håvard M Øyer 
Varamedlem 1 Rundsveen Hege K Gausdal 
Varamedlem 2 Jakobsen Trond Harald M Lillehammer 
Varamedlem 3 Johnsen  Arild Johannes Strand M Lillehammer 

 
 
Konklusjon 
Det foreslås at Guro Ihler og Steinar Heltmark innvilges fritak for sine verv som medlemmer 
av Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024.  
 
Det foreslås at Anita Steinslien og Håvard Granskogen velges som nye medlemmer av 
Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024.  
 
Det foreslås at Trond Harald Jakobsen og Arild Johannes Strand velges som nye 
varamedlemmer av Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Guro Ihler, født 25.01.1981, fritas for sitt verv som medlem av Lillehammer, Øyer og 
Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 
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2. Steinar Heltmark, født 25.08.1972, fritas for sitt verv som medlem av Lillehammer, 
Øyer og Gausdal forliksråd for perioden 2021-2024. 

3. Som nytt medlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Anita Steinslien.  
4. Som nytt medlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Håvard Granskogen. 
5. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Trond Harald 

Jakobsen.  
6. Som nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2021-2024 velges Arild Johannes 

Strand Johnsen. 
7. Vedtakets punkter 1-6 gjelder kun dersom kommunestyrene i både Lillehammer og 

Gausdal også vedtar disse punktene.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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IA AVTALEN - LOKAL HANDLINGSPLAN FOR 2020 - 2022 - EVALUERING 
 
 
Saksbehandler:  Irene Hagen Arkiv: 440  
Arkivsaksnr.: 22/1627     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/22 Partssammensatt utvalg 31.05.2022 
 
68/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Lokal handlingsplan for perioden 2019-2022 med endringer og kommentar/innspill fra 
evalueringsgruppa. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Viser til samla saksfremstilling i sak 20/8. 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tok i januar 2020 den lokale handlingsplanen til etterretning. Det står i selve 
avtalen at den skal evalueres innen utgangen av 2021. 
 
Det har vært nedsatt en evalueringsgruppe, som har gjennomført evalueringen , og det vises 
til få endringer i selve handlingsplanen. Innspill til rettinger i selve planene står skrevet med 
rød tekst og evalueringsgruppa sine kommentarer/innspill er skrevet med fet skrift. 
 
Kommunedirektøren rår partssammensatt utvalg til å ta lokal handlingsplan til etterretning 
med endringer og kommentarer/innspill slik det er vist til. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret tok i januar 2020 den lokale handlingsplanen til etterretning. Det står i selve 
avtalen at den skal evalueres innen utgangen av 2021. 
 
Det har vært nedsatt en evalueringsgruppe, som har gjennomført evalueringen , og det vises 
til få endringer i selve handlingsplanen. Innspill til rettinger i selve planene står skrevet med 
rød tekst og evalueringsgruppa sine kommentarer/innspill er skrevet med fet skrift. 
Viser til vedlegg. 
 
HTV for de ulike organisasjonene, og AMU er blitt orientert om evalueringen og dens 
resultat, og har hatt mulighet til å komme med innspill. 
 
Vurdering: 
Det er viktig å understreke at mye av kommentarer/innspill til oppfølging/praktisering, er 
naturlig ikke blitt fulgt opp etter planen, på grunn av pandemiarbeidet som har preget 
organisasjonen de siste to årene.  
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Når det gjelder punktet om «Arbeidspraksis» må det flere tiltak til for å få dette til å fungere 
på en bedre måte. Det vil være hensiktsmessig å nedsette en arbeidsgruppe som ser på 
dette. 
 
Virkningstiden for den sentrale avtalen er i perioden fra januar 2019 til desember 2022.Den 
lokale avtalen er gjeldende ut 2022. Når ny sentral avtale er klar, vil den lokale avtalen bli 
revidert. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Partssammensatt utvalg tar IA-avtalen – lokal handlingsplan for perioden 2020 – 2022 med 
endringer og kommentarer/innspill til etterretning.  
 
 
Åsmund Sandvik                                                                                          Irene Hagen 
Kommunedirektør                                                                                       Kommunalsjef                                                                                                
 
 
Behandling/vedtak i Partssammensatt utvalg den 31.05.2022 sak 1/22 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Partssammensatt utvalg sin innstilling: 
Kommunestyret tar IA-avtalen – lokal handlingsplan for perioden 2020 – 2022 med 
endringer og kommentarer/innspill til etterretning.  
 



  Sak  69/22 
 

Side 24 av 57   

PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201 A  
Arkivsaksnr.: 20/1981     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
69/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

1A Plankart forslagsstiller 
1B Plankart Øyer kommune 
2. Reguleringsbestemmelser forslagsstiller, kommunedirektørens tilføyelser i rødt 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. KU-vurderinger 
6. Situasjonsplan 
7. Leiligheter situasjonsplan med tomtestruktur 
8. Leiligheter – tegninger 
9. Notat varme og kalde senger 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
• Uttalelse fra Statskog 
• Årsmøte og samtykke til utbyggingsplaner 
• Dispensasjon Skikafé/Pellekroa sak 31/18 i planutvalget i møte 15.5.2018 
• Dispensasjon Slakteri sak 116/21, i plan- og miljøutvalget i møte 22.3.2022 
• Pellestova - Søknad om endring av utleieklausul, særutskrift sak 56/10 i kommunestyret 

2.9.2010  
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge forslag 
til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser. 
Disse er merket med rød skrift. 
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn; 
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommune, datert 30.05.2022 
 
Saksutredning: 
I det videre så vil omtale av varme og kalde senger være definert som leiligheter med 
reguleringsformål fritids- og turistformål (varme senger som minst 9 mnd/år er i utleie) og 
fritidsformål (kalde senger som kun har rett til å leie ut, men ingen plikt.)  
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Bakgrunnen for planarbeidet er å revidere gjeldende reguleringsplan for Pellestova, slik at 
reguleringsformål og bestemmelser blir oppdatert etter dagens plan- og bygningslov. Gjeldende 
reguleringsplan for Pellestova er regulert etter gammel planlov, der reguleringsformålet på hele 
planen er «Herberge og bevertning».  
 
Planendringen har også som formål å detaljregulere endret plassering av de leilighetsbyggene 
som ikke er bygget, samt forslag om endret formål for disse. Videre omfatter forslaget plassering 
av bygg for videreutvikling av hotellets fasiliteter med serveringssted og slakteri. 
Serveringsstedet (Pellekroa) er bygd etter en dispensasjonssøknad i 2018. Søknad om slakteri har 
vært dispensasjonsbehandlet i 2022. Det er sendt inn søknad om tillatelse til tiltak, men 
byggetillatelse for slakteriet er ikke gitt ennå.  
 
Planforslaget foreslår også at alle eksisterende leiligheter omreguleres til kalde senger – 
fritidsformål. Dette er i overensstemmelse med eierne av disse leilighetene.  
 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Planråd AS på vegne av Pellestova Hotell AS. 
 

BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 
Planområdet ligger i enden av 
Hundersetervegen med Reinsvatnet i sørøst, 
Slåseterfjellet og Nevelfjell mot sør. Det er i 
overordnet kommunedelplan for Øyer sør vist 
til at vegen har god kapasitet herunder også 
med tanke på samfunnssikkerhet og 
beredskap. På sommeren kan man også kjøre 
til Pellestova via fjellvegene. Vinterstid er det 
ingen alternativer til atkomst enn via 
Hundersetervegen.  
Pellestova er for øvrig svært godt tilgjengelig 

for myke trafikanter, til fots, på ski eller med sykkel.  
 
PLANSTATUS  
Overordnet plan er kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 31.05.2007.  
 

Gjeldende reguleringsplan for Pellestova bygger på tidligere 
regulerings- og bebyggelsesplaner fra tidlig på 2000-tallet som 
la til rette for herberge og bevertning. Til venstre vises 
gjeldende reguleringsplan for Pellestova vedtatt 26.01.2006. 
Oppstart av gjeldene plan hadde også som forutsetning at det 
måtte bygges enheter for salg, for å finansiere restaurering og 
tilbygg på hotellet. Videre ville enhetene benytte fasilitetene på 
hotellet, og dermed bidra inn med økt bruk av hotellet gjennom 
året. Reguleringsplanen åpnet derfor for å bygge 90 leiligheter 

tilknyttet hotellet og hotellets fasiliteter. Arealformålet for all bebyggelse er 
herberge/bevertning. Leilighetene kunne selges. 
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Det er i dag oppført 5 leilighetsbygg med totalt 50 leiligheter som er samlet i et eget sameie på 
seksjonert tomt. 15i av disse leilighetene skal leies ut 100%, mens 35 leiligheter ikke har plikt til å 
gå i utleie. Hotellet har 40 hotellrom med god standard. Videre er det innenfor planområdet 
oppført en garasje for løypemaskin etc. og Pellekroa.  
 
Dagens plassering av bygg avviker noe fra arealformål i gjeldende reguleringsplan, men avvikene 
setter ikke formålet med reguleringsplanen nevneverdig til side. Pellekroa ligger i sin helhet 
utenfor planområdet for reguleringsplanen. 
 
Det er ca. 30 årsverk knyttet til hotelldriften, fordelt på 50 ansatte. Pellestova hotell utgjør en 
viktig arbeidsplass i kommunen. 
 
PLANPROSESS 
Slik det også fremgår av Planprogrammet og planarbeidets hensikt, har det viktigste vært å 
styrke driftsgrunnlaget til hotellet. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut juni 2017 
sammen med varsel om utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet ble fastsatt av 
kommunestyret våren 2018 og ga grunnlaget for utredninger i planprosessen. Parallelt med 
arbeid med planendring er det jobbet med tilbud for styrking av driftsgrunnlaget for hotellet. 
Siden planforslaget har tatt noe tid har ønske om styrket driftsgrunnlag resultert i to 
dispensasjoner fra gjeldende plan for å bygge Pellekroa og et fremtidig viltslakteri. Begge 
dispensasjonene tas hensyn til i planforslaget.  
 
Medvirkning  
En vesentlig del av planprosessen på Pellestova har vært bygget opp med dialog og medvirkning 
fra andelseierne i sameiet av leiligheter. Eierne av de 50 enhetene er direkte berørte av planens 
omfang og innhold. Ifølge forslagsstiller har de nå oppnådd samtykket til planforslaget og alle 
seksjonseiere har undertegnet samtykkeerklæring at de stiller seg bak planforslaget slik det er 
foreslått.  
 
Forslagsstillers kommentar til offentlige innspill og merknader  
Alle de innkomne merknadene er tatt til etterretning i prosessen og vurdert for det enkelte tema 
der det er relevant. Det er også gjennomført en vurdering etter KU-forskriften og en egen ROS-
analyse for planen som er vedlagt planforslaget. Begge viser at det er få temaer som berøres 
negativt med virkninger eller konsekvenser for miljø og samfunn.  
Det vises for øvrig til egne avsnitt i planbeskrivelsen som forklarer planens innhold, og som gjør 
rede for planens virkninger og konsekvenser. 
 
INNSENDT PLANFORSLAG 

 
i I 2010 ble det vedtatt at 15 leiligheter skal være 100% utleieleiligheter. Dette vil da være 
rene næringsleiligheter, og ikke leiligheter for fritids- og turistformål som har utleiekrav på 9 
mnd/år. Vedtaket medførte ikke planendring. 
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Det viktigste grepet er å sikre at hotellet forblir et 
hotell med overnatting og mulighet for utvikling av 
tilhørende kommersiell virksomhet for å styrke 
driftsgrunnlaget på hotellet. Det er i 
reguleringsplanen lagt opp til et tydelig skille 
mellom hotell og fritidsformål. 
 
Det er valgt å fremme planforslaget med 
fritidsformål på alle de eksisterende leilighetene i 
B1, B2, B3, B7 og B8. I praksis vil dette si at 35 
leiligheter stadfestes som fritidsleiligheter 
planfaglig. Det blir endret formål for 15 leiligheter, 
fra hotell/bevertning til fritidsformål. Det 
spesifiseres i bestemmelsene at utleie er tillatt.  
 

De nye leilighetene og Pellestova viltslakteri 
Planforslaget er redusert med ett bygg sammenlignet med 
gjeldende plan. 3 nye bygg er foreslått trukket ned i 
landskapet for å gjøre plass til parkering i parkeringskjeller. 
Dette gir et mindre fotavtrykk og et hyggeligere bilde i 
landskapet med færre biler parkert på terreng. 
 
Forretningsideen til Pellestova er fundert på et ønske om 
gode matopplevelser. Det har derfor vært viktig å finne et 
egnet areal for Pellekroa og «Pellestova viltslakteri». 
Slakteriet skal ha til funksjon å styrke restauranttilbudet og 

attraktiviteten på hotellet med et enda bredere tilbud knyttet til mat og opplevelser. Pellekroa 
har til hensikt å avlaste restaurant og peisestue med de gjestene som er ute etter et enklere 
tilbud på dagsturer. Videre vil det øke kapasiteten ved konferanser etc. mht. bespisning. 
 
I slakteriet skal det foredles ulike typer vilt som skal serveres på hotellet og i restauranten i 
slakteriet. Slakteriet blir i første etasje, og på toppen blir det en restaurant som vil styrke kurs- 
og konferansefasilitetene. Blant annet vil det blir matkurs med fokus på vilt og foredling av mat. 
Tanken er at slakteriet skal styrke det Pellestova allerede er kjent for av matopplevelser med høy 
kvalitet. Det skal være fokus på å foredle lokale råvarer og det kan også bli aktuelt med et lite 
utsalg av lokale råvarer. 
 
Pellestova hotell 
Det overordnede formålet med planforslaget er å styrke driftsgrunnlaget for Pellestova hotell. 
Hotellet har 40 sengeplasser som driftes profesjonelt av hotellet. Det er ca. 30 årsverk ved 
hotellet. 
 
Planforslaget vil sikre hotellets formål ved å regulere dette til hotell med tilhørende 
bestemmelser som sikrer at hotellet opprettholder sin funksjon. Etter en grundig prosess ble det 
konkludert med at hotellet skulle drifte hotellrom for overnatting, og styrke grunnlaget for 
bevertning og opplevelser. Konkret ble dette nedfelt i 3 viktige satsinger innen det regulerte 
formålet til hotell:  
1, ruste opp restauranten på hotellet og skille en egen peisestue fra restauranten ved å 
oppgradere hotellets serveringsfunksjon.  
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2, Bygge Pellekroa som et eget konsept for å ivareta dagsturister på tur i fjellet.  
 
3. Bygge et «slakteri» med restaurant for å spisse restaurantopplevelsene, lokal tilberedning av 
lokale råvarer og identitet fra Øyerfjellet.  
 
Det siste og avgjørende momentet for Pellestova hotell er å få bygget de siste leilighetene. Helt 
fra starten av planarbeidet med dagens gjeldende plan for Pellestova, har det vært et avgjørende 
element og en forutsetning at det tillates å bygge leiligheter tilknyttet hotellet.  
 
Viktigheten av å kunne bygge leilighetene kan oppsummeres i spesielt 2 forhold;  
1, hotellets finansielle utgangspunkt etter at alle investeringer med opprusting er gjennomført. 
Opprustingen av hotellet, byggingen av cafe og slakteri koster mye. For at hotellet ikke skal være 
for tungt tynget i gjeld er det viktig at det kan hentes kapital ved salg av fritidsleiligheter. 
Markedet for utleieleiligheter fremføres at ikke er til stede på Pellestova. 
2, de nye leilighetene åpner også for at det vil være et langt større driftsgrunnlag for hotellet 
med bevertning og de andre kvalitetene hotellet tilbyr. Dette er vesentlig for at hotellet får et 
tilstrekkelig driftsgrunnlag for fremtidig drift. Ved å åpne for at alle leiligheter kan leies ut, vil 
dette kunne styrke driftsgrunnlaget. 
 
Varme/kalde senger – alpindestinasjon vs. Fjell- og skidestinasjon. 
Pellestovas avstand i forhold til alpinanlegget tilsier at gjestene i all hovedsak booker seg til 
Pellestova for langrenn og fjellopplevelser fremfor å tilbringe tid i alpinanlegget. Det legges 
derfor til grunn at Pellestova vil ha liten eller ingen effekt for heiskortsalg, og at der derfor ikke 
er avgjørende om det er utleieleiligheter eller fritidsleiligheter på Pellestova. Erfaringer viser 
også at de som leier hotellovernatting på hotellet i all hovedsak benytter fjellet vinter og 
sommerstid. 
 
Nullalternativet etter konsekvensutredningsforskriften:  
Det er ikke krav til at det skal gjøres en vurdering av nullalternativet, men det synes 
hensiktsmessig å omtale dette forholdet som en aktuell konsekvens dersom reguleringen ikke 
fører frem. Nullalternativet vil være at dagens plan opprettholdes. Dagens eier er veldig tydelig 
på at Slakteriet ønskes etablert så snart som mulig og at dette er svært viktig for hotellets 
fremtid for å styrke driftsgrunnlaget. Leilighetsbyggene som er regulert i dagens plan synes ikke 
hensiktsmessige å bygge, verken mht. formål eller plassering. Nullalternativet vil derfor trolig 
resultere i at det ikke vil bli bygget leiligheter eller slakteri, og fremtiden for hotelldrift vil da 
være avhengig av at det er en eier av hotellet som vil subsidiere fremtidig drift dersom hotellet 
skal holde åpent. 
 
Det ble 11.4.2022 søkt om oppføring av slakteri på Pellestova. Det er ikke gitt byggetillatelse til 
oppføring av dette pr. dato.  
 
Et forslag til gjerdebestemmelser er inntatt i planbestemmelsene : Det tillates oppført gjerde i 
tomtegrensen i beitesesongen. Gjerdet skal utformes slik at det ikke er til fare eller sjenanse 
for folk og beitedyr. 
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Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren finner at planforslag svarer ut innspill til varsel om oppstart i 
planbeskrivelsen. Planforslaget er ifølge oversendte dokumenter et omforent forslag der 
tidligere merknader er avklart mellom sameiet og Pellestova Hotell som forslagsstiller.  
 
Landskap og infrastruktur 
Pellestova ligger eksponert til i fjellandskapet og er synlig fra store deler av Øyer- og 
Lillehammerfjellet som ellers er relativt «urørt» sør for Ilsetra. Den eksponerte beliggenheten 
stiller særlige krav til god landskaps- og terrengtilpasning. I tillegg til et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk, tilpasset farge- og materialbruk er utendørsbelysning en viktig faktor for synlighet i dette 
landskapet. Belysningen på eksisterende hotell- og leilighetsbygg er svært dominerende og vi 
oppfordrer forslagstiller til å lage nye bestemmelser for belysning som bedre ivaretar kvalitetene 
i nattlandskapet. Krav til bevegelssensor på utebelysningen kan være en måte å gjøre dette på. 
Krav til fasadebelysning og utendørs belysning er innarbeidet i bestemmelsene, - pkt. 2.6. Det 
oppfordres også til å gå i dialog med sameiet for å endre belysning på eksisterende bebyggelse i 
tråd med bestemmelsene som vedtas for fremtidige tiltak. 
 
Klimavennlige løsninger  
For å nå nasjonale og regionale mål om reduksjon i klimagassutslippene må det ved alle nye 
tiltak vurderes og velges klimavennlige løsninger. Kommunen har også en egen klima- og 
energiplan med mål om å innarbeide klima- og energitiltak i arealplanleggingen. Innlandet 
fylkeskommune forventer at forslagsstiller vurderer konkrete løsninger for å redusere 
klimaavtrykket på utbyggingen og innarbeider klimavennlige løsninger i bestemmelsene til 
planen. Valg av energikilde til oppvarming, materialbruk og håndtering av overvann er eksempler 
på tema der klimavennlige valg vil ha betydning. Toppbelastninger i energiforsyningen og 
nettkapasitet som nærmer seg kritisk grense, er problemstillinger også for Øyer der 
innbyggertallet kan øke med 25 000 i høytider. Selv om fritidsleiligheter brukes i snitt 60 døgn i 
året, er det ønskelig å få en bedre utnyttelse av disse også mer mot en helårs destinasjon og 
bruk. Det er viktig å utfordre utbyggere som også har et ansvar i forhold til en bærekraftig 
utvikling der det påhviler et ansvar for tiltak med virkninger for framtiden.   
 

 
 
 

Illustrasjon viser fordeling av CO2 utslipp presentert i rapport FutureBuiltZERO 2021. 
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Kommunedirektøren anbefaler at det legges til bestemmelser som styrer utviklingen innenfor 
planområdet på en god måte for å få en mer klimanøytral utbygging. Det må stilles krav til tiltak 
og konkrete vurderinger av klima- og energiløsninger. I forhold til klimaloven og internasjonale 
forpliktelser skal Norge nå klimamål i 2030 og 2050. Dette er et fellesansvar der mange bransjer 
må gi sitt bidrag.  
 
Forslag ny bestemmelse – klima og miljø pkt. 2.5. 
Det settes krav om utarbeidelse av plan for klima- og miljøtiltak ved utbyggingen, klima- og 
miljøtiltaksplan – (KMP). Denne skal vise hvordan prosjektet skal bidra til å nå målene om 
klimagassreduksjon i 2030. KMP skal synliggjøre en stipulert årlig reduksjon av klimagassutslipp 
for å nå målene iht klimalovens § 3. Planen skal ta utgangspunkt i dagens praksis og bygging 
(referansebygg) mht. klimagassutslipp. Klimagassreduksjon beregnes utfra tidslinjen med årlige 
klimagassreduksjoner, iht. KMP, etter tidspunkt for ferdigstillelse av tiltaket. Ved gjennomføring 
av utbygging skal tiltak for klimagassreduksjon, beregnet iht. NS3720, vise klimagassreduksjon 
ved igangsetting av tiltaket og faktisk utslipp, «SOM BYGGET» ved ferdigstillelsestidspunkt for 
bygget/tiltaket. 
 
Bebyggelse og terrenginngrep 
Bebyggelsen er godt dimensjonert, innpasset til eksisterende bebyggelse med et beslektet 
formspråk og sammenfallende materialbruk. Parkering under terreng begrenser omfanget av 
arealbruk og inngrep, men kan gi utfordringer ift overskuddsmasser som ikke må fylles eller 
dumpes i området. Det inntas en bestemmelse som sikre at overskuddsmasser leveres til 
godkjent mottaker/deponi. 
Planlagt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse innpasser seg i en enhet som underordner 
seg landskapet tilpasset og innpasset i forhold til nær- og fjernvirkning 
 
Grad av utnyttelse 
Området for fritidsbebyggelse utgjør totalt 15,5 daa. Området er delt i to delområder F1  
(eksisterende leiligheter 7,5 daa) og F2 (nye leiligheter 8,0 daa). I forslag fra kommunedirektøren 
til alternativt plankart, er A3 av satt til fritids- og turistformål med 1,5 daa.  
 
BYA for eksisterende leiligheter F1 skal maksimalt være 90 %. På tomt F2 (nye planlagte 
leiligheter), kan byggene maksimalt ha 3 etasjer over garasjekjeller. BYA skal maksimalt være 80 
% på F2. Hotellet H01 har en grad av utnytting på maksimalt være 90 %.  
Parkering på bakkenivå medregnes i BYA.  
 
Det er en høy utnyttelsesgrad for området. Parkering for nye leilighetsbygg er planlagt under 
terreng, men behov for parkering til eksisterende leiligheter og gjesteparkering gir en høy 
utnyttelsesgrad i området.  
 
Byggehøydene følger eksisterende bebyggelse i overordnede rammer og gir en god samlet 
tilpasning mellom ny og eksisterende bebyggelse.  
 
Planprosess 
Revisjon av gjeldende plan for Pellestova ble igangsatt 2017 med planprogram fastsatt i KST-sak 
97/17, 14.12.2017. Planendring for Pellestova ble igangsatt utfra behov for avklaring mht. 
utvikling av hotellkonseptet med flere bygg for bevertning. Resultatet av 
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dispensasjonsbehandlingene er inntatt i planforslaget, slik at disse vises korrekt på forslag til 
plankart.  
  
Planforslaget som er innsendt ivaretar både eiers ønske om utvikling av hotellkonseptets 
bevertning og ønske om nytt arealformål på eksisterende og planlagte leiligheter. 
 
Utbygging av leilighetsvolumet er ivaretatt i gjeldende plan og endringen her dreier seg om 
arealformål, dvs. fritidsleiligheter med tillatelse til utleie.  Det vil si det tas ikke hull på nye 
byggeområder, men bygger videre på gjeldende plan med tanke på antall enheter mv.  
 
Endring av arealformål fra varme til kalde leilighetssenger 
I planforslaget fra forslagsstiller legges det opp til fritidsleiligheter der det er anledning til utleie 
– kalde leiligheter. Ifølge forslagsstiller vil utbygging og salg av leiligheter med mulighet for utleie 
styrke driftsgrunnlaget for konseptet på Pellestova og svare ut investeringer i Pellekroa og det 
planlagte slakteriet.  
 
Det er ingen felles booking knyttet til Pellestova pr. dato. Kommunedirektøren er kjent med at 
flere leiligheter på Pellestova leies ut, men det er ikke brakt på det rene om dette er de 15 
leilighetene som har slik plikt, eller om dette også er utleie av de øvrige enhetene. Omfanget er 
heller ikke kjent.  
 
Historikk 
«I reguleringsplanen for Pellestova, vedtatt 2006, ble leiligheter akseptert som et virkemiddel for 
å få realisert og bidra til driftsgrunnlaget for Pellestova».  (Ref. sak 05/993). Det var en klar 
forventning om at disse leilighetene skulle leies ut. 
 
Etter 2006 har det vært søknad om endringer av utleieplikt, konkurs og endringer i krav til 
utleieklausul, jf. møte i kommunestyret 2.9.2010, sak 56/10. Ved behandling av saken i 
kommunestyret ble krav til utleie frafalt for 35 leiligheter men opprettholdt/skjerpet for de 
resterende 15 leilighetene i kommunestyrets vedtak.  
I saksdokumentet til endring av utleieklausul vises det blant annet til;  
«Eksempelvis kan det nevnes at det er flere eiere av seksjonerte hotellrom(leiligheter) på Ilsetra 
som har forsøkt å selge sine seksjoner for kr 0, - (med om lag en million i andelslån), uten å få 
solgt enhetene sine». (Ref. sak 05/993 under vurdering). 
 
Det er i dag 40 hotellrom på Pellestova. Etter endringen i 2010 er det 35 leiligheter som fungerer 
som fritidsleiligheter og det er 15 leiligheter som har 100% utleieplikt slik situasjonen er i dag.  
 
Andre destinasjoner 
I forbindelse med kommunedelplan Øyer sør, er det sett hen til sammenlignbare 
alpindestinasjoner for å belyse problematikken rundt kalde og varme senger, se vedlegg 9. 
Pellestova er utfra denne strategien et C-område, dvs. utenfor det kommersielle marked med 
varme senger.  Leiligheter med utleieplikt er også utfordrende i andre destinasjoner. 
Kommunedirektøren finner at konsepter der en stor næringsaktør går inn og drifter slike 
konsepter trolig er mer levedyktige enn konsepter som selges ut til privatpersoner der det er 
opp til hver enkelt å etterleve utleieplikten. Beliggenheten av varme senger er helt vesentlig 
mht. attraktivitet og etterspørsel.  
 
KDP – Entre Øyer og knutepunkt 
Det er i planprosess for kommunedelplan gitt anbefalinger å bygge på knutepunkt-strategien 
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som ligger i «Entre Øyer». Denne har fokus på alpintraseene og legger opp til varme senger i 
eller nær alpinanlegget. Disse områdene er merket ut som knutepunkt. Dette er også i samsvar 
med strategien i Masterplan for utvikling av alpindestinasjonen (Alpinco). Kommunedirektøren 
finner at Pellestova ikke ansees som et knutepunkt, men heller utfartspunkt/satellitt. Dette 
tilsier at varme senger ikke nødvendigvis er riktig å plassere her. Pellestovas beliggenhet er ikke 
attraktiv med hensyn til knutepunktsstrategi og utvikling av varme senger ved knutepunktene. 
Mobilitetsmessig er også Pellestova utenfor knutepunktene. Fjellstien som skal binde Pellestova 
sammen med destinasjonen er kun tenkt som et bindeledd når man først er installert i 
destinasjonen. Reiseadkomst til Pellestova vil være via Hundersetervegen, enten med egen bil 
eller kollektiv metode, shuttle eller lignende.  
 
Kommunedirektøren finner at leilighetene på Pellestova trolig ikke vil ha noe særskilt betydning 
for antall solgte heiskort i alpinanlegget. De som vil kjøre alpin vil trolig booke seg inn nærmere 
anlegget. Avstanden fra alpinanlegget gjør at enhetene på Pellestova ikke er egnet etter 
strategien om knutepunktsetablering av varme senger. Plasseringen er for langt ut i forhold til 
alle andre fasiliteter som ligger i og ved alpinbakken. Kommunedirektøren peker på at behovet 
for varme senger primært ligger i knutepunkter og kjerneområdet for alpindestinasjonen. 
 
Kommunedirektøren er derfor av den oppfatning at Pellestovas fremtidige reguleringsformål kun 
er betinget at hvilken utvikling politikerne i Øyer kommune ønsker at skal skje på Pellestova. 
Utbygger ønsker å bygge kalde leiligheter av resterende utbyggingsvolum. Videre ønsker 
utbygger å imøtekomme sameiet av eksisterende leiligheter med deres ønske om å få 
stadfestet/omregulert sine leiligheter til kalde leiligheter. Kommunedirektøren finner at dette 
ikke er i strid med knutepunktsstrategiene som er lagt til grunn for arbeidet med KDP Øyer sør.  
 
Marked – forvaltningsmessige forhold og håndheving 
I gjeldende reguleringsplan åpnes det for at varme leiligheter kan selges, men at det må være en 
utleieklausul. Denne klausulen ble endret i 2010, slik at 35 leiligheter fikk endret status til kalde 
leiligheter. De resterende 15 leilighetene fikk skjerpet utleieplikt til 100% utleie.  
 
Kommunedirektøren finner at varme senger kan være et pluss for Pellestova med 
restauranttilbud, kurs, konferanser mm, dersom det organiseres i en felles booking lokalt som 
gjør at hotellet til enhver tid vet hvor mye ekstra kapasitet de kan benytte gjennom året. Det 
fordrer også at hotellet ønsker å ha en slik reserve å spille på, med det merarbeidet som dette vil 
utløse for dem. De må følge opp eierne av disse enhetene og få et samarbeid til å fungere. 
Pellestova hotell AS fremfører at de ikke har behov for slik kapasitet, og at ønske om å bygge de 
tre siste leilighetsbyggene hovedsakelig begrunnes med finansiering av hotellets utvikling og 
enheter som benytter hotellets serveringstilbud. Dersom enhetene leies ut når eier ikke bruker 
enheten vil da være en bonus.  
 
Forvaltningsmessig har kommunen liten eller ingen kapasitet til å følge opp og håndheve 
utleiekrav, noe som igjen i praksis blir papirbestemmelser. Det er selvsagt mulig å ha en 
dokumentkontroll av eksempelvis næringsoppgave, for å få oversikt over inntekstomfanget av 
utleie. Dette må trolig gjøres i samarbeid med skattemyndighetene, og kommunedirektøren er 
ikke kjent med at dette gjøres i andre kommuner. Rett til slikt innsyn fra kommunen og evt. 
reaksjonsmuligheter er ikke kjent.  
 
Salg av slike leiligheter uten at utbygger ønsker å sette dette i et system som sikrer utleie, 
eksempelvis via tinglyste klausuler, vil være vanskelig å følge opp. Det vil da være opp til kjøper 



  Sak 69/22 
 

 Side 33 av 57   
 

om de ønsker å imøtekomme arealformålets bestemmelser. I mange tilfeller anser utbyggere 
dette som prosjekter som kan gi heftelser og begrenset etterspørsel i markedet, 
annenhåndsverdi og mulighet for omsetning av leilighetene, - ref. vurderinger sak 05/993. 
 
Presedensvirkning 
Slik kommunedirektøren ser det vil etablering av kalde senger på Pellestova ikke gi noe økt press 
på andre utbyggingsområder i Hafjell, da Pellestova er et annet markedssegment enn 
alpinanlegget. Alpinanlegget er det kommersielle kjerneområdet der behovet for varme senger 
er størst og kommer klarest til uttrykk. Ei heller vil det være noe fare for at hotellet på Hornsjø 
kan argumentere for omregulering til kalde senger dersom det åpnes for dette i planendringen. 
Hornsjø Hotell ligger i randsonen til villreinsone 2, lengre inn i fjellet. Området har i dag ingen 
reguleringsplan, men området er avsatt til hotell i kommuneplanens arealdel. Dette er historisk 
betinget for å ha rett formål på et gammelt høyfjellshotell langt inn i Øyerfjellet. Innspill til 
fritidsbebyggelse i kommuneplanprosessen i nærheten av Hornsjø hotell ble også avvist gjennom 
konsekvensutredningen i 2014.  
 
Alternative løsninger for planforslaget 
Da planprogrammet ble fastsatt, var endring av formålet til fritidsleiligheter, uten krav til utleie, 
også noe som skulle vurderes i planarbeidet. Når kommunestyret vedtok lempinger i utleiekravet 
i 2010, var markedet for sell&lease-back leilighetene borte og omsetning av leiligheter med slikt 
utleiekrav ikke omsettelig i markedet.  I dagens marked vil dette være helt avhengig av 
beliggenhet, og markedets vilje til å investere i utleieprosjekter som er avgjørende for om 
prosjektet vil la seg realisere. Det kommersielle kjerneområder som varme senger i Øyer er 
alpinanlegget med heiser og tilhørende fasiliteter. Det må derfor være spesielle faktorer som kan 
gjøre at Pellestova er attraktiv som investeringsobjekt for utleie. 
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det først og fremst er Øyer kommunes ønske om 
arealbruk på Pellestova som må legge føringer for forestående planendring. Slik 
kommunedirektøren ser det, så kan det være alternativer å vurdere. Beliggenheten til Pellestova 
er helt unik i Øyer, og fremstår som en perle for alle som verdsetter fjellet; sommer som vinter. 
Hotellets kvalitet hva gjelder serveringstilbud er også med på å heve områdets attraktivitet. 
Kommunedirektøren finner at det både kan være egnet for turist- og fritidsformål på 
gjenstående leilighetsprosjekter og fritidsformål eller en kombinasjon av dette. 
Kommunedirektøren finner likevel at det bør rettes, slik at eksisterende bebyggelse reguleres til 
fritidsformål i tråd med vedtaket i 2010. Disse 35 leilighetene er ikke samlet i bygningsmassene, 
slik at de leilighetene som skal leies ut 100 % ligger spredt på de oppførte byggene. 
Kommunedirektøren vil anbefale at alle eksisterende leilighetsbygg avsettes til fritidsformål med 
kalde senger. Ifølge utbygger er dette også et omforent ønske fra sameiet.  
 
Alternative formål for de fremtidige leilighetsbyggene 
Dersom fremtidige leilighetsbygg reguleres til kalde senger, der det er mulighet for utleie uten 
krav til omfang, vil det trolig resultere i utleie av disse i en viss grad. I hvor stor grad disse vil 
være i utleie avhenger av kjøper. Flere og flere kjøpere ser potensialet i å delfinansiere sin 
investering ved utleie. Om dette også vil skje på Pellestova dersom det bygges kalde enheter kan 
ikke forutsies. Erfaringsmessig er leiligheter mer attraktive å leie ut, og potensialet for å kunne 
kjøpe seg inn i et segment som kan finansieres med utleie, dog uten plikt, vil kunne ansees som 
attraktivt. Det er ikke gjennomført undersøkelser som underbygger teorien bak dette, men 
bookingselskapene og alpinsenteret fremfører også at attraktive leiligheter hva gjelder kvalitet 
og beliggenhet er attraktive i leiemarkedet. Kommunedirektøren legger til grunn for sine 
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betraktninger at både utbyggers ønske om helhetlig arkitektonisk uttrykk, kvalitet på utførelse 
og beliggenhet tilsier at utleie av kalde enheter på Pellestova vil være meget attraktivt. 
 
Dersom det ikke er ønskelig å imøtekomme forslagsstillers ønske om å endre arealformål for de 
fremtidige leilighetsbyggene mener kommunedirektøren det kan vurderes en oppdeling. Det 
fremtidige leilighetsbygget som på situasjonsplanen er plassert sør for hotellet mellom 
eksisterende leilighetsbygg og foreslått plassert slakteribygg, A3, kan reguleres til turist- og 
fritidsformål, mens de to øvrige fremtidige leilighetsbyggene i nordvest (A1 og A2) omreguleres 
til fritidsformål – kalde enheter. 
 
For arealer med turist- og fritidsformål, må det forventes at enheten leies ut i tråd med 
departementets krav om utleie i 9 mnd./år. Disse leilighetene kan også selges, på lik linje med 
kalde leiligheter. 

 
Alternativt plankart med Fritids- og turistformål - bygg A3 

 
 
OPPSUMMERING VAME OG KALDE SENGER, DRIFT OG REGULERINGSFORMÅL 
Kommunedirektøren har prøvd å belyse problemstillingen utfra andre tilsvarende destinasjoner 
og hvordan dette der blir vurdert og håndtert i Trysil og Hemsedal.  
 
I forhold til tenkning og metodikk som beskrives som ABC områder i Hemsedal, vil Pellestova 
defineres som et C-område. I Trysil ligger også private leiligheter i randsonen. 
Frittliggende fritidsboliger ligger ytterst. 
 
Med utgangspunkt i strategi med knutepunktstenkning i Entre Øyer, Masterplan og satsing på 
kommersielle senger i regi av Aplinco knyttet til heisanlegg og kjerneområder for deres aktivitet, 
er Pellestovas beliggenhet utenfor kjerneområdene, knutepunktene og i periferien. Med det 
grepet som tidligere ble gjort ved endring av utleieplikt, har Pellestova, slik kommunedirektøren 
ser det, tatt et skritt i retning bort fra utleieplikt til frivillig utleie.   
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Pellestova har en spesiell plass i historien med Pelle Skalmstad som i sin tid bygget opp 
Pellestova. Det er et mål for svært mange dagsturister både fra Lillehammer og Øyer. 
Kommunedirektøren ser Pellestova som et annet marked enn alpindestinasjonen Hafjell. Dette 
er dagsturisme, bruk i weekender av eiere av fritidsleiligheter, kurs og konferanser med 
deltakelse 30 +/-, fokus på lokalmat mv.  
 
Rammene i gjeldende plan gir en samlet utbygging på inntil 90 fritidsleiligheter i tillegg til 
hotellets sengekapasitet og fasiliteter. Planen er å rendyrke hotell og kommersiell drift med 
restaurant, viltslakteri med kurs og tilbud og Pellekroa for dagsturister. Fritidsleilighetene blir et 
tillegg med fremtidige muligheter for utleie (uten plikt). Dette vil sluttføre gjeldende plan og kan 
gi et finansielt grunnlag for drift og utvikling av Pellestova Hotell videre.   
 
Kommunedirektøren vil anbefale at utbygging av leiligheter gjøres som fritidsformål med 
tillatelse til utleie, men uten noen form for utleieplikt, i samsvar med innsendt forslag til 
planendring. Alternativt foreslås det at eksisterende leilighetsbygg omreguleres til fritidsformål. 
Videre at to av tre nye leilighetsbygg omreguleres til fritidsformål, mens fremtidig leilighetsbygg 
nærmest hotellet reguleres til turist- og fritidsformål med utleieplikt i tråd med departementets 
krav til utleie 9 mnd/år. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn samme holdning til inngjerding på Pellestova som for 
liknende bygg med skjermingsbehov i Hafjell. Det foreslås derfor at planbestemmelsen om 
gjerding gjøres noe strammere slik at ikke hele området kan inngjerdes.  
 
Kommunedirektøren legger fram et alternativt planforslag med endringer av plankart og 
bestemmelser til behandling. 
 
PLANKART 
I kommunedirektørens alternative plankart foreslås området A3 regulert til Fritids- og 
turistformål. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Tillegg pkt. 1.3 
Fritids- og turistformål (tekst til alternativt plankart) 
Bygg A3 med tilhørende tomteareal foreslås regulert til Fritids- og turistformål med samme 
utnyttelsesgrad som om det var en del av F2. 
 
Nytt pkt. 2.5 Klima og miljø 
Det settes krav om utarbeidelse av plan for klima- og miljøtiltak ved utbyggingen, klima- og 
miljøtiltaksplan – (KMP). Denne skal vise hvordan prosjektet skal bidra til å nå målene om 
klimagassreduksjon i 2030. KMP skal synliggjøre en stipulert årlig reduksjon av 
klimagassutslipp for å nå målene iht klimalovens § 3. Planen skal ta utgangspunkt i dagens 
praksis og bygging (referansebygg) mht. klimagassutslipp. Klimagassreduksjon beregnes 
utfra tidslinjen med årlige klimagassreduksjoner, iht. KMP, etter tidspunkt for ferdigstillelse 
av tiltaket. Ved gjennomføring av utbygging skal tiltak for klimagassreduksjon, beregnet iht. 
NS3720, vise klimagassreduksjon ved igangsetting av tiltaket og faktisk utslipp, «SOM 
BYGGET» ved ferdigstillelsestidspunkt for bygget/tiltaket. 
 
Nytt pkt. 2.6 Utendørs belysning 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset har en intern funksjon uten å 
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påvirke omgivelsene. 
 
Nytt pkt. 2.7 Overskuddsmasser – deponi eller massebalanse 
Det skal i plan for utbygging beskrives håndtering av masser, massebalanse og behov  
for deponering av masser.  

 
Nytt pkt. 2.9 Gjerder 
Det tillates kun inngjerding av områder for å hindre beitedyr til områder og soner der det er 
spesielle hygienekrav som f. eks. områder for matservering, varemottak mv. Tiltaket er 
søknadspliktig.  

 
 
Kommunedirektøren anbefaler å sende begge forslagene ut på offentlig ettersyn: 
1. Planforslag fra forslagsstiller 
2. Planforslag fra kommunedirektøren med alternativt plankart og reguleringsbestemmelser 
(rød tekst i planbestemmelsene)  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunedirektørens forslag til 
tilføyelser. Disse er merket med rød skrift. 
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn; 
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommune, datert 30.05.2022 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 07.06.2022 sak 64/22 
 
Behandling: 
Saken går til kommunestyret for utlegging. 
 
Forslag til endring i innstilling Sp/SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer å legge forslag 
til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunestyrets forslag til endringer.  
Disse er merket med rød skrift.  
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn;  
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022, Alternativt forslag til plankart fra Øyer 
kommunestyre der all framtidig leilighetsbebyggelse skal ha endret arealformål slik at disse 
skal gå i 100% utleie.  
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Ved alternativ avstemning mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og forslag fra 
Sp/SV, ble forslag til innstilling fra Sp/SV vedtatt med 3 stemmer (Sp/SV) mot 2 stemmer (H 
og Ap). 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer å legge forslag 
til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunestyrets forslag til endringer.  
Disse er merket med rød skrift.  
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn;  
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022, Alternativt forslag til plankart fra Øyer 
kommunestyre der all framtidig leilighetsbebyggelse skal ha endret arealformål slik at disse 
skal gå i 100% utleie.  
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GBNR 80/77 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SKOGTEIG PÅ 
126,5 DAA SOM TILLEGGSAREAL 
SØKER: SVEIN LØKEN 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033 &18  
Arkivsaksnr.: 22/1844     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad fra Svein Løken datert 30.5.2022  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Kjøpekontrakt av 30.5.2022  
 
Sammendrag: 
Svein Løken søker konsesjon på grunneiendom g/bnr 80/77 som er utskilt fra garden Viken g/bnr 
80/2 etter bruksrasjonalisering. Konsesjonseiendommen er på 126,5 daa areal og består 
hovedsakelig av produktiv skog. Fra før eier konsesjonssøker Haugalykkja g/bnr 81/3. Selger er Odd 
Arne Høier Steinfinsbø. 
 
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning og helhetlig ressursforvaltning.  
Søknaden anbefales innvilget. 
 
Saksutredning: 
Svein Løken søker konsesjon på grunneiendom g/bnr 80/77 på Øyer vestside. Arealets størrelse er 
126,5 daa og består hovedsakelig av produktiv skog. Løken eier fra før landbrukseiendommen 
Haugalykkja g/bnr 81/3 som er et gardsbruk med selvstendig drift. Deler av skogarealet på 
Haugalykkja grenser inntil omsøkt skogareal. Formålet med ervervet er å styrke driftsgrunnlaget på 
landbrukseiendommen ved å drive skogen videre. Konsesjonseiendommen er solgt som tilleggsareal 
til Haugalykkja.  
 
Selger er Odd Arne Steinfinsbø som fikk behandlet søknad om oppdeling av gardsbruket «Viken 
søndre» i Plan- og miljøutvalget den 9.11.2021, saksnr. 112/21. Bakgrunnen for søknad om fradeling 
var ønske om full bruksrasjonalisering, ettersom garden ikke har vært i drift siden 1970-1980. Ønsket 
fra Steinfinsbø var å beholde tunet og setra i Øyer statsallmenning selv, men å legge øvrig 
landbruksareal til landbrukseiendommer i drift slik at disse ble styrket. Delingssøknaden ble innvilget. 
Det ble gitt tillatelse til videre oppdeling av landbruksarealene slik at arealer kunne selges til ulike 
kjøpere for på den måten å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige løsninger. Løken fikk innvilget 
konsesjon på g/bnr 80/2, som omfatter jordbruksarealene samt noe skog på «Viken søndre», i KST 
den 19.5.22. 
 
Fakta om involverte eiendommer:  
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Konsesjonseiendom g/bnr 80/77 er på 126,5 daa areal og består av 122,7 daa produktiv skog og 3,7 
daa annet markslag (uproduktiv skog). Eiendommen ligger like ved Fakkelmannen, men er mindre 
berørt av hensynssona til denne ift. restriksjoner på hogst. Eiendommen er ikke bebygd.  
 
Haugalykkja g/bnr 81/3 er på 190,3 daa areal og består blant annet av 109 daa fulldyrket mark, 38 
daa produktiv skog. I tillegg har Løken ervervet g/bnr 80/2 på 67 daa. 
 
Kartutsnitt: 

 
Kartutsnittet viser Haugalykkja g/bnr 81/3 og g/bnr 80/2. Arealet som Løken søker konsesjon på er inntegnet 
med blå figur.  
 
Lovgrunnlaget:  
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§ 4 og 5. Erverv av denne eiendommen 
faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene.  
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Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 
til fordel for søker legges særlig vekt på:  
 
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
 
I henhold til §9a skal det i tillegg legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved erverv 
av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom. 
 
Vurdering: 
Bosettingshensyn 
Ervervet gjelder ubebygd eiendom. Søker bor på Haugalykkja som er en landbrukseiendom like ved 
konsesjonseiendommen. Bosettingshensynet synes å være ivaretatt. 
 
Driftsmessig løsning 
Landbrukseiendommen Viken ble godkjent delt etter prinsippet om bruksrasjonalisering, bl.a. med 
den hensikt å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.  
 
Konsesjonseiendommen grenser inntil erververs skogareal. Felles eiendomsgrense betyr at 
eiendomsgrenser kan bli borte, noe som i all hovedsak tilsier at ervervet gir en god 
arronderingsmessig løsning og at større arealer kan drives i sammenheng. Hensynet til god 
driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Erververs skikkethet 
Løken eier og driver gard med jord og skog fra før. Erververs kompetanse anses å være i orden. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
Ervervet vil styrke en eksisterende driftsenhet som allerede har skog i nærheten. Konsesjon av 
eiendommen vil føre til mer forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta og vil gjøre 
forvaltningen av denne teigen mer effektiv som en del av en større enhet. Aktiv drift på arealet er 
også det beste grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er 
ivaretatt. 
 
Priskontroll  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Kommunedirektøren er kjent med at Løken fikk innvilget konsesjon med priskontroll 
på jordbruksarealer/skog i KST fra samme landbrukseiendom g/bnr 80/2 Viken den 19.5.2022. Siden 
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Løken opprinnelig ikke hadde planer om å erverve g/bnr 80/77 velger KD å behandle denne søknaden 
separat fra tidligere sak.  
 
Konsesjonseiendommen er ubebygd og består kun av skog/utmark og skal ikke underlegges 
priskontroll. Kjøpesummen er derfor ikke relevant informasjon å opplyse i saken. 
 
Helhetsvurdering  
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning og helhetlig ressursforvaltning.  
Søknaden om konsesjon tilrås innvilget. 
 
Det tilrås at eiendommen sammenføyes i matrikkelen med hovedbølet Haugalykkja g/bnr 81/3. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad om konsesjon fra Svein Løken på 
erverv av grunneiendom g/bnr 80/77 i Øyer. 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GNBR 80/78 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SKOGTEIG PÅ 23,5 
DAA SOM TILLEGGSAREAL 
SØKERE: ANNE LISE OG JAN ERIK NORDLIEN 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033 &18  
Arkivsaksnr.: 22/1845     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad fra Anne Lise og Jan Erik Nordlien datert 30.5.2022  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Kjøpekontrakt av 30.5.2022  
 
Sammendrag: 
Anne Lise og Jan Erik Nordlien søker konsesjon på grunneiendom g/bnr 80/78, som er utskilt fra 
garden Viken g/bnr 80/2 etter bruksrasjonalisering. Konsesjonseiendommen er på 23,5 daa areal og 
består hovedsakelig av produktiv skog. Fra før eier konsesjonssøker Rybakken (Viken nordre) g/bnr 
80/1 m.fl. Selger er Odd Arne Høier Steinfinsbø. 
 
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning og helhetlig ressursforvaltning.  
Søknaden anbefales innvilget. 
 
Saksutredning: 
Anne Lise og Jan Erik Nordlien søker konsesjon på grunneiendom g/bnr 80/78.  Formålet med 
ervervet er å legge denne skogteigen som tilleggsareal til Rybakken g/bnr 80/1. Rybakken er et 
selvstendig gardsbruk med melkeproduksjon.  
 
Arealets størrelse er 23,5 daa og består hovedsakelig av produktiv skog. Rybakken har skogteig som 
omkranser omsøkt skogareal på alle kanter. Ved ervervet oppnås mer rasjonell drift og bedre 
utnyttelse av arealressursene.  
 
Selger er Odd Arne Steinfinsbø som fikk behandlet søknad om oppdeling av gardsbruket «Viken 
søndre» i Plan- og miljøutvalget den 9.11.2021, saksnr. 112/21. Bakgrunnen for søknad om fradeling 
var ønske om full bruksrasjonalisering, ettersom garden ikke har vært i drift siden 1970-1980. Ønsket 
fra Steinfinsbø var å beholde tunet og setra i Øyer statsallmenning selv, men å legge øvrig 
landbruksareal til landbrukseiendommer i drift slik at disse ble styrket. Delingssøknaden ble innvilget. 
Det ble gitt tillatelse til videre oppdeling av landbruksarealene slik at arealer kunne selges til ulike 
kjøpere for på den måten å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.  
 
Fakta om involverte eiendommer:  
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Konsesjonseiendom g/bnr 80/78 er på 23,5 daa areal og består av 22 daa produktiv skog og 1,5 daa 
annet markslag (uproduktiv skog). Eiendommen er ikke bebygd.  
 
Rybakken g/bnr 80/1 er på 750,3 daa areal og består blant annet av 130,6 daa fulldyrket mark, 5 daa 
overflatedyrket areal, 18,3 daa innmarksbeite og 338,4 daa produktiv skog.  
 

 
Kartutsnittet viser deler av Rybakken g/bnr 80/1. Arealet som søkerne søker konsesjon på er inntegnet med blå 
figur.  
 
Lovgrunnlaget:  
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§ 4 og 5. Erverv av denne eiendommen 
faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 
til fordel for søker legges særlig vekt på:  
 
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
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2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
 
I henhold til §9a skal det i tillegg legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved erverv 
av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom. 
 
Vurdering: 
Bosettingshensyn 
Ervervet gjelder ubebygd eiendom. Søker bor på Rybakken som er en landbrukseiendom like ved 
konsesjonseiendommen. Bosettingshensynet synes å være ivaretatt. 
 
Driftsmessig løsning 
Landbrukseiendommen Viken ble godkjent delt etter prinsippet om bruksrasjonalisering, bl.a. med 
den hensikt å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.  
 
Konsesjonseiendommen er omkranset av erververs skogareal på alle kanter. Felles eiendomsgrense 
betyr at eiendomsgrenser kan bli borte, noe som i all hovedsak tilsier at ervervet gir en god 
arronderingsmessig løsning og at større arealer kan drives i sammenheng. Hensynet til god 
driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Erververs skikkethet 
Søkerne eier og driver gard med jord og skog fra før. Erververnes kompetanse anses å være i orden. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
Ervervet vil styrke en eksisterende driftsenhet som allerede har skog i nærheten. Konsesjon av 
eiendommen vil føre til mer forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta og vil gjøre 
forvaltningen av teigen mer effektiv som en del av en større enhet. Aktiv drift på arealet er også det 
beste grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er ivaretatt. 
 
Priskontroll  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og består kun av skog/utmark og skal dermed ikke 
underlegges priskontroll. Kjøpesummen er derfor ikke relevant informasjon å opplyse i saken. 
 
Helhetsvurdering  
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning og helhetlig ressursforvaltning.  
Søknaden om konsesjon tilrås innvilget. 
 
Det tilrås at eiendommen sammenføyes i matrikkelen med hovedbølet Rybakken g/bnr 80/1. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges søknad om konsesjon fra Anne Lise og Jan 
Erik Nordlien på erverv av grunneiendom g/bnr 80/78. 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 80/79 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - STRANDLINJE 
SØKER: MOSETERÅSEN AS 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033 &18  
Arkivsaksnr.: 22/1852     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad fra Moseteråsen AS datert 30.05.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Kjøpekontrakt av 30.05.2022 
 
Sammendrag: 
Moseteråsen AS søker konsesjon på en teig på 38,3 daa som er utskilt fra garden Viken etter vedtak 
om bruksrasjonalisering. I hovedsak omfatter eiendommen 130 meter strandlinje langs Lågen og 
areal i Lågen. Konsesjonssøker eier naboeiendommen Viksvea med tilgrensende strandlinje. Arealene 
kan i liten grad nyttes til landbruksformål men byr både på fiskerett og medlemskap i Lågen fiskeelv 
SA.  
 
Kommunedirektøren mener ervervet i liten grad får praktiske konsekvenser for forvaltning og bruk av 
arealene. Selv om intensjonene med bruksrasjonaliseringa av Viken ikke fullt ut ivaretas vil betydning 
av dette ervervet heller ikke være i direkte motstrid med delingsvedtaket. Etter en helhetsvurdering 
tilrår kommunedirektøren at konsesjon innvilges.     
 
Saksutredning: 
Moseteråsen AS søker konsesjon på grunneiendommen g/bnr 80/79 på Øyer vestside. Dette er en 
teig som er fradelt landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. Selger er Odd Arne Høier Steinfinsbø. 
 
Konsesjonssøker eier fra før eiendommen Viksvea g/bnr 80/3. Konsesjonseiendommen utgjør i 
hovedsak ca. 130 meter strandlinje samt grunn i Lågen sørover fra Granrudmoen bru. Dette ligger i 
forlengelsen av den strandlinja som konsesjonssøker fra før eier under Viksvea.  
 
Steinfinsbø fikk behandlet søknad om oppdeling av gardsbruket «Viken søndre» i Plan- og 
miljøutvalget den 9.11.2021, saksnr. 112/21. Bakgrunnen for søknad om fradeling var ønske om full 
bruksrasjonalisering, ettersom garden ikke har vært i drift siden 1970-1980. Ønsket fra Steinfinsbø 
var å beholde tunet og setra i Øyer statsallmenning selv, men legge øvrig landbruksareal til 
landbrukseiendommer i drift slik at disse ble styrket. Delingssøknaden ble innvilget. Det ble gitt 
tillatelse til videre oppdeling av landbruksarealene slik at arealer kunne selges til ulike kjøpere for på 
den måten å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.  
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Fakta om konsesjonssøker: 
Moseteråsen AS er et privat aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. Selskapet ble stiftet i 2020 
og er et heleid datterselskap av Gade AS. Moseteråsen AS har to heleide datterselskaper: Eintrøa 
Jaktbase AS og Pa-Co Holding AS. Selskapets NACE-kode er 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom. 
Styrets leder og daglig leder er Fred-Arne Gade.  
 
Fakta om involverte eiendommer: 
Konsesjonseiendommene g/bnr 80/79 består av 2,4 daa produktiv skog, 8,4 daa areal i Lågen og ca. 
130 meter strandlinje. Med eiendommen følger fiskerett i Lågen. Det er ikke jordbruksareal til 
konsesjonseiendommene. Den er også ubebygd. 
 
Viksvea g/bnr 80/3 består av blant annet 4 daa jordbruksareal og 16 daa produktiv skog. Viksvea er 
bebygd, men regnes ikke som landbrukseiendom etter avgrensningene som nyttes i 
landbruksregisteret på 5 daa jordbruksareal eller 25 daa produktiv skog. Likevel er dette ervervet å 
anse som kjøp av tilleggsareal. 
 
Kartutsnitt: 

 
Kartutsnittet viser Viksvea g/bnr 80/3. Arealet som Moseteråsen AS søker konsesjon på er markert med rødt.  
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
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5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne eiendommen 
faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 
til fordel for søker legges særlig vekt på:  
 
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet   
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller 
antallet sameiere økes. 
 
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem 
som har yrket sitt i landbruket. 
 
Første ledd nr. 3 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de 
ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd nr. 1, 2 og 4 
blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens 
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.» 
 
 
Vurdering: 
Ved konsesjonsbehandling for landbrukseiendommer skal ervervet vurderes iht. § 9 som gjelder 
særlige forhold som skal vurderes for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Dersom 
formålet er noe annet enn landbruk, skal konsesjonsvurderingen ta utgangspunkt i momentene i §1 
som er lovens formålsbestemmelse. Det er likevel ikke til hinder for at momentene i §§ 9 og 9a også 
er relevante.  
 
Konsesjonseiendommen består av både skogsmark og elvegrunn. Eiendommen vil i første rekke 
kunne nyttes til friluftsformål, herunder fiske. Fiske som matauk eller næring framstår som mindre 
reelt på eiendommen. Det er likevel grunnlag for næringsinntekt på eiendommen, bl.a. gjennom 
medlemskap i Lågen fiskeelv. Kommunedirektøren mener uansett at det vil være lovens 
formålsparagraf som i første rekke kommer til anvendelse i konsesjonsvurderingen.  
 
Konsesjonsloven §1  
I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike 
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eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, mellom anna for å tilgodese 
landbruksnæringen.  
 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte vedtak etter 
landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen politikk 
innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken. 
 
Vern om landbrukets produksjonsarealer 
Formålet med konsesjonsloven er mellom anna å verne landbrukets produksjonsarealer mot 
nedbygging, utarming eller annen virksomhet som utfordrer landbrukets interesser. Det vil derfor 
være relevant å vurdere om eiendommen er egnet til landbruksproduksjon og om forvaltningen av 
eiendommen vil ha innvirkning på drift av tilgrensende eiendommer.  
 
De tradisjonelle landbruksinteresser som mat- og skogproduksjon gjør seg mindre gjeldende i dette 
ervervet. Strandlinja langs Lågen har sitt vern gjennom andre lovreguleringer slik at 
eierskapsutøvelsen i liten grad kan få betydning for den langsiktige forvaltningen av arealet, 
tilgjengelighet for allmenheten eller påregnelig bruk.  
 
Eier og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet  
Denne formuleringen har til hensikt å sikre et eierskap og en bruksstruktur som viderefører de 
langsiktige målene i areal- og landbruksforvaltningen i Norge og de som har sitt yrke i landbruket. 
Erverver er i dette tilfellet et privat aksjeselskap med formål om kjøp og salg av fast eiendom. 
Kommunedirektøren ser ikke at det er problematisk å gi konsesjon til et aksjeselskap for erverv av 
eiendom og arealer hvor eierskapet har begrenset betydning for hvordan eiendommen kan forvaltes. 
Det legges vekt på at Moseteråsen As allerede eier tilgrensende eiendomsteig med strandlinje mot 
nord og at dette ervervet i liten grad vil få praktiske konsekvenser for øvrige tilgrensende 
eiendommer. Dette følger bl.a. av at det ikke er adkomstveger, grenseinstallasjoner eller annen 
infrastruktur som betinger ferdsel over eiendommen.  
 
Landbruksmessige forhold 
Når det gjelder momentene i § 9 knyttet til driftsmessig løsning og helhetlig ressursforvaltning bør 
det vises til saken vedr. oppdelinga av landbrukseiendommen Viken. I denne saken var det en klar 
intensjon om at landbruksarealene skulle tillegges nabobruk, bl.a. for å styrke sysselsetting og 
bosetting i landbruket. Arealet ved Lågen og strandretten kunne blitt solgt til eier av Haugalykkja 
g/bnr 81/3 som har felles eiendomsgrense mot sør. Det ville gitt en nær identisk arronderingsmessig 
løsning, men et personlig eierskap av strandlinja.  
 
I forhold til delingsvedtaket ville en slik løsning vært bedre ut fra at man i hovedsak ønsker personlig 
eierskap til landbrukseiendommer og -arealer. I motsetning til Viksvea er Haugalykkja en 
landbrukseiendom. En ser likevel ikke at et slik løsning ville vært så mye bedre at det på selvstendig 
grunnlag gir grunn for å avslå konsesjon.  
 
Når det gjelder erververs kompetanse for erverv av landbruksarealer vil kompetansen i et 
aksjeselskap vil til enhver tid være knyttet til hvem som eier eller driver selskapet eller den 



  Sak 72/22 
 

 Side 50 av 57   
 

fagkompetanse det knytter til seg. Så lenge konsesjonssøker allerede eier et tilsvarende og 
tilgrensende areal anses dette momentet å være mindre relevant.  
 
Bosettingshensynet anses å ha mindre betydning for saken. Kulturlandskapet synes å i mindre grad 
påvirkes av ervervet.  
 
Aksjeselskap som eierform 
Det går fram av forarbeidene til konsesjonsloven at det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i 
størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, da dette har vist 
seg å være en stabil og rasjonell eierform. Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner for å gi konsesjon 
på erverv av landbrukseiendom til AS dersom dette gir fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 
Vurderingen av om eierformen byr på fordeler må være for den eiendommen det gjelder. Fordeler 
for aksjeselskapet, eksempelvis økonomiske eller skattemessige fordeler skal det ikke legges vekt på i 
konsesjonsvurderingen.  
 
Arealene som inngår i ervervet i denne saken er vurdert til å ha liten landbruksmessig bruksrelevans. 
Betydningen av at det er et AS som erverver eiendommen synes derfor mer begrenset.  
 
Prisvurdering 
Reglene om priskontroll ved konsesjonsvurdering av erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål går fram av §9a. Erverv av eiendommer uten produktive arealer anses ikke som 
erverv til landbruksformål, og det skal ikke foretas priskontroll. Eksempler på slike eiendommer er 
fjellstrekninger med jaktretter, fiskeretter og beitemuligheter. Kommunedirektøren mener denne 
eiendommen ligner slike eksempler av eiendommer og at en ikke ser det som relevant å foreta 
priskontroll for ervervet.  
 
Helhetsvurdering 
Intensjonen med å tillate oppdeling av Viken var å legge til rette bl.a. for at aktive gardsbruk skulle få 
styrket sitt ressursgrunnlag. Dette ervervet var kanskje ikke et slik erverv som kommunen ønsket å 
oppnå ved delingssamtykket. Samtidig har det liten praktisk betydning for den langsiktige 
forvaltningen av strandlinja langs Lågen.  
 
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet byr verken på fordeler eller ulemper sammenlignet med 
tradisjonelle eierformer.  
 
Kommunedirektøren mener at å gi konsesjon til et aksjeselskap på nærmest uproduktive arealer ikke 
bidrar til å dreie praksis i en uønsket retning dersom det slik som her medfører en sammenslåing av 
to naboarealer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget.  
 
Det tilrås at konsesjonseiendommen sammenføyes i matrikkelen med Viksvea g/bnr 80/3. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Moseteråsen AS på 
erverv av grunneiendommen g/bnr 80/79 i Øyer.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 77/1  - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - LANDBRUKSEIENDOM RUSTEN 
SØKER: IVER R. RUSTEN 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033 &18  
Arkivsaksnr.: 22/1729     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
73/22 Kommunestyret 16.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Kjøpskontrakt av 26.4.2022 
 
Sammendrag: 
Iver Rusten ønsker å ta over familiegården og søker konsesjon på Rusten g/bnr 77/1 mfl. i Øyer. 
Selger er Kjell Rusten. Som sønn av overdrager kan Iver overta eiendommen konsesjonsfritt ved å 
tilflytte innen ett år og bebo den i fem år, jf. §5 i konsesjonsloven. Han ønsker imidlertid å vente med 
tilflytting fram til 1.1.2025 og søker konsesjon. 
 
Kommunedirektøren mener det er positivt at yngre generasjoner ønsker å ta over 
landbrukseiendommer og drive de videre. En utsettelse av tilflyttingsfristen med 2,5 år anses ikke å 
utfordre hensynene nevnt i konsesjonsloven § 9. Søknaden anbefales innvilget. 
 
Saksutredning: 
Iver Rusten er i ferd med å overta garden Rusten g/bnr 77/1 mfl. på Øyer vestside. Selger er Kjell 
Rusten som er far til søker. Kjøpekontrakten er signert. 
 
Som sønn av overdrager kan Iver Rusten overta eiendommen konsesjonsfritt ved å tilflytte 
eiendommen innen ett år og bebo den i fem år (konsesjonsloven §5 annet ledd). Han søker nå 
konsesjon siden Kjell Rusten ønsker å drive gården selv fram til 1.1.2025. Søker bor i Stange 
kommune og vil tilflytte eiendommen innen 1.1.2025. 
 
Søkers planer for eiendommen er fortsatt jordbruksdrift, grønnsaksproduksjon, grønn omsorg og 
skogsdrift.  
 
Fakta om eiendommen 
Rusten gård g/bnr 77/1 mfl. ligger på Øyers vestside like ovenfor Lågen. Landbrukseiendommen er på 
884,5 daa stort areal fordelt på følgende markslag: 122,4 daa fulldyrket, 60,8 daa innmarksbeite, 
490,7 daa produktiv skog, 202,3 daa annet marksalg og 8,3 daa bebygd areal. Skogarealene ligger 
delvis sammenhengende fra garden og oppover i dalsida. Det følger med seter og noe jordbruksareal 
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på Augsætra i Øyer statsallmenning, samt en parsell med fulldyrket areal ved Stormyra. Bebyggelsen 
på garden består i våningshus, kårbolig, driftsbygning, redskapshus og to mindre uthus. 
 
Landbrukseiendommen g/bnr 77/1 har tilknyttet følgende matrikkelenheter: g/bnr 9/4, 77/2, 79/9, 
80/5. I tillegg er g/bnr 80/23 ikke en kartfestet matrikkelenhet, men den er registrert på Kjell Rusten 
og skal derfor være med. Til landbrukseiendommen tilhører også to matrikkelenheter beliggende i 
Øyer Statsallmenning. Disse er ikke oppført på søknaden. G/bnr 155/1/541 (setra på Augsetra) er et 
tinglyst feste og festeretten overføres ved tinglysning samtidig med resten av eiendommen. G/bnr 
155/1/496 (tilleggsjordparsell ved Stormyra) er et ikke tinglyst bruksrettsfeste. Dette festearealet har 
46,8 daa fulldyrket areal, 115,8 daa uproduktiv skog/myr og 1,1 daa bebygd areal. Festeretten her 
overføres ved melding til grunneier Statskog SF. 
 
 

 
g/bnr. 77/1 mfl. 
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G/bnr. 155/1/541 
 
Drifta av eiendommen går gjennom foretaket Roverud Drift DA. Bak dette foretaket står Kjell Rusten 
og Lisa Roverud Rusten. Driftssenter for foretaket er Roverud gard g/bnr 95/1 i Lillehammer som eies 
av Heidi Roverud Rusten. Disse gardene har vært drevet som en enhet i mange år. Ettersom Kjell 
Rusten og Heidi Roverud Rusten eier hver sin gard, og gardene hver for seg oppfyller kravet til 
odlingsjord jf. odelsloven §2, så kan gardene overdras til ulike odelsrettshavere uten samtykke til 
deling etter jordloven § 12. 
 
Lovgrunnlaget  
Det følger av konsesjonsloven § 2 at fast eiendom som hovedregel ikke kan erverves uten konsesjon. 
Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 2 er konsesjonsplikt ikke nødvendig når eieren er 
beslektet med tidligere eier på nærmere bestemt måte eller er odelsberettiget til eiendommen. 
Dersom eiendommen er bebygd og har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka eller mer enn 
500 dekar produktiv skog er konsesjonsfriheten betinget av at erververen bosetter seg på 
eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se konsesjonsloven § 5 andre ledd.  
 
Boplikt på en eiendom kan enten følge direkte av loven i de tilfellene en eiendom overtas  
konsesjonsfritt, eller på grunnlag av vilkår i et konsesjonsvedtak, i de tilfellene det er nødvendig med 
konsesjon på ervervet. Boplikten tar i begge tilfeller sikte på å ivareta hensynet til bosetting, 
hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i framtiden.  
 
Når erververen ikke har tenkt å bosette seg på eiendommen, eller ikke kan innfri kravet om tilflytting 
innen ett år, må vedkommende søke konsesjon selv om en er odelsberettiget eller i nær slekt med 
overdrager. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal 
nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
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2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

 
• Punkt nr. 3 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke 

skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I en slik sak skal det i tillegg til punkt nr. 1, 2 og 4 
blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens 
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende 
moment. 

 
Vurdering: 
Bosettingshensynet 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det aktuelle 
området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i, jf. rundskriv M-
1/2021. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes. 
 
Rusten ligger på Øyers vestside. Dette er et område hvor fraflytting sannsynligvis ikke vil være et 
problem. Konsesjonssøker har imidlertid til hensikt å flytte til eiendommen innen 1.1.2025. Ervervet 
vil derfor klart være positivt for bosettingen i området. 
 
Driftsmessig god løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. 
Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene 
og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Eiendomsstørrelsen og den 
fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer for å få det til. Ved vurdering av den 
driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den 
beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Konsesjonssøker ønsker å fortsette driften av gården. Det skal fokuseres på grønnsaksproduksjon, 
grønn omsorg og skogsdrift. Ut fra arealstørrelsen på gården er det potensiale for videre drift og 
utvikling av denne framover. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 
Konsesjonssøker er oppvokst på gården og vil etter hvert flytte dit. Han skal drive tradisjonell 
landbruksdrift med jordbruk og skog. Det er også planer om å tilby grønn omsorg. Ervervet anses å 
ivareta en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Husforholdene 
Husforholdene er avgjørende for om eiendommen er å anse som bebygd jf. rundskriv M-1/2021. Det 
er ikke tilstrekkelig at det er bygninger som har vært i bruk som helårsbolig, det er visse krav til 
egnethet. Disse kravene er større ved den lovbestemte boplikten jf. §5 annet ledd enn boplikt som 
følger av vilkår etter §11 eller nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom etter §7. Dersom 
bolighusene er utsatt for forfall eller på annen måte ikke uten enkle grep kan gjøres beboelige, er det 
ikke grunnlag for lovbestemt boplikt.  
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Det framkommer av søknaden at det er to bolighus på garden. Etter det kommunen kjenner til er 
boligene bebodd av andre enn søker i dag. En legger til grunn at konsesjonssøker anser bygningene 
som beboelige.  
 
Konsesjonssøkers livssituasjon 
Etter konsesjonsloven § 9 fjerde ledd tredje punktum kan det legges vekt på «søkerens  
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon». Disse momentene kan bare tillegges vekt som 
korrigerende moment. Dette innebærer at det ikke er hensynet til søker som skal være avgjørende 
for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om 
hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter 
omstendighetene bli avgjørende. 
 
Søkers tilknytning til eiendommen kan være av ulik karakter. En søker som er oppvokst på gården vil 
ofte ha sterk tilknytning til den, men også annen form for tilknytning som for eksempel besøk i ferier, 
familietilknytning m.m. omfattes av uttrykket. Rusten er oppvokst på garden og har tilknytning til 
eiendommen. Han har lagt planer om videre langsiktig drift når han flytter dit innen 1.1.2025. En 
anser søkeren å ha slik tilknytning til eiendommen at lempelser i tilflyttingsfrist kan være aktuelt. 
 
Eksempler på at hensynet til søkers livssituasjon gjør seg gjeldende kan være forhold knyttet til 
arbeids- eller utdannelsessituasjon, familiære, helsemessige eller andre sosiale forhold. I dette 
tilfellet ønsker nåværende driver å fortsette fram til 1.1.2025, mens søker ønsker å bo i Stange 
kommune så lenge. Kommunedirektøren har ingen grunn til å tvile på dette og mener at det viktigste 
er at eiendommen blir drevet og bebodd i det lange løp. Det er ikke avgjørende at den er bebodd av 
eieren de nærmeste tre årene. 
 
Helhetsvurdering 
Kommunedirektøren mener det er positivt at yngre generasjoner ønsker å ta over 
landbrukseiendommer og drive de videre. En mindre lempelse i tilflyttingsfrist er ikke til vesentlig 
ulempe for at de langsiktige målene i konsesjonsloven blir ivaretatt. Søknaden anbefales innvilget. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Iver Rusten på erverv 
av landbrukseiendommen Rusten g/bnr 77/1 med tilhørende grunneiendommer 9/4, 77/2, 
79/9, 80/5, 80/23 og 155/1/541 tilhørende g/bnr 77/1 i Øyer kommune.  

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at erververen 
tilflytter eiendommen innen 1. januar 2025 og bebor eiendommen i minimum fem år.  

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelse av tilflyttingsfristen.  
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 07.06.2022 sak 55/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Iver Rusten 
på erverv av landbrukseiendommen Rusten g/bnr 77/1 med tilhørende 
grunneiendommer 9/4, 77/2, 79/9, 80/5, 80/23 og 155/1/541 tilhørende g/bnr 77/1 i 
Øyer kommune.  

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
erververen tilflytter eiendommen innen 1. januar 2025 og bebor eiendommen i 
minimum fem år.  

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelse av tilflyttingsfristen.  
 
 


