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MØTEINNKALLING 
Plan- og miljøutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - Lågen 
Møtedato: 07.12.2021    Tid: 08.30 – 15.30 HELDAGSMØTE (ordinært møte fra kl 12.00) 

 

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. 
 
Møtet vil bli streamet og direktesendt. 
 
 
Orientering: 
✓ Kl 08.30 – 10.00 Sårbarhetskartlegging v/Norconsult  

Kommuneplanutvalgets medlemmer invitert. 
 
✓ Pause m/lunsj  

 
✓ Ordinært møte starter kl 12.00. 

 
SAKSLISTE 

 
✓ Orientering om Reguleringsplan for Fjellstad Terrasse fra Fredensborg Fritid og 

boligpartner 
✓ Orientering om bestemmelser for båndtvang – Oppfølging av utvalgets ønske om 

båndtvang i skiløyper 
✓ Orientering om oppstart av sti- og løypeplan 
✓ Orientering om mal for referat fra oppstartsmøte for reguleringsplaner 
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REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 18/676     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
125/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 20.8.2021 
2. Reguleringsbestemmelser datert 27.11.2021 
3. Planbeskrivelse datert 24.11.2021 
4. ROS-analyse for reguleringsplan for Haugan vest -2 datert 22.10.2020 
5. Overordnet vurdering av flomveier og overvannshåndtering datert 21.6.2019 
6. Utbyggingsillustrasjon datert 20.8.2021 
7. Terrengsnitt datert 29.3.2021 
8. 3D Illustrasjon nær- og fjernvirkning 
9. Veg plan, tverrprofil og lengdeprofil 
10. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Rapport biologisk mangfold, - Sparstad Støl og Naturdata 2015, datert 20.11.2015 
2. ROS-analyse reguleringsplan 163 for Haugan, vedtatt 15.12.2011. 

 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Haugan vest-2, med plankart datert 20.8.2021 og bestemmelser datert 27.11.2021, med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet i plankart og regulerings-
bestemmelser ved sluttbehandling.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Areal + AS på vegne av Nermo 
AS.  
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BELIGGENHET 
Foreslått byggeområde ligger i tilknytting til 
eksisterende utbyggingsområder og vurderes 
som utvidelse av Haugan Vest / Tindegrenda.  
 
Planområder er innenfor rød stiplet linje. 
 
Mot nordøst vises Haugan Vest (beige farge) 
og øvrige reguleringsplaner for Haugan 
(guloransje farge).  
 
 
 
 
PLANSTATUS 
Kommunedelplan for Øyer Sør 2006 – 2015  
Kommunedelplan ble vedtatt 31.5.2007. 
Planområdet er avsatt til LNF- sone 4, som 
inkluderer nærområdene rundt Hafjell, - 
influensområde rundt alpinanlegget. 
Restriksjoner ift. fritidsbebyggelse er som 
LNF2. 

Haugan – planID 163  
Vedtatt 29.03.2012. Planområdet er i 
denne planen avsatt til LNF, - et mindre 
areal sør for adkomstvegen ligger utenfor områdeplanen. I områdeplanen er det et areal 
med grønnstruktur /turveg langs eksisterende adkomstveg. Denne traséen må 
opprettholdes for påkobling til øvrig grønnstruktur/ løyper. I planforslaget som evt. skal 
erstatte dette LNF-arealet, er turvegen lagt på andre siden av adkomstvegen. 

Reguleringsplan Haugan vest – planID 201507 
Vedtatt 25.8.2016. Haugan Vest grenser 
inn mot planområdet i øst. Området har 
etter utbygging fått navnet 
«Tindegrenda».   
 
PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er etablering 
av fritidsbebyggelse i et område 
beliggende sør for tidligere regulerte 
Haugan Vest/ Tindegrenda. Planområdet 
er beliggende nord for Hafjell. Planlagt 
utbygging skal legge til rette for 
fritidsbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. Det skal også reguleres inn arealer for grønnstruktur, fordrøyning, renovasjon, 
parkering mm. Det skal tilrettelegges for høystandard fritidsbebyggelse med innlagt vann og 
avløp.  
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Plangrensa er i sør-vest satt slik at den i 
hovedsak følger plangrense i områdeplan 
for Haugan. Plangrensa avviker fra dette 
på noen få punkter for å kunne sikre areal 
til renovasjon og felles parkeringsplass 
for hyttefeltene i området, samt sikre 
areal til fordrøyning. Det sør-østre 
hjørnet nærmest Mosåa planlegges 
avsatt til LNF. 

 
PLANPROSESS 
Plan- og miljøutvalget behandlet reguleringsplan for Haugan vest 2 i møte 15.12.2020, sak 
114/20 og fattet følgende vedtak:  
 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget å legge 
reguleringsplan for Haugan vest-2, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker med plankart datert 
4.12.2020 og bestemmelser datert 3.12.2020, med tillegg av nytt pkt. 7.5 foreslått av 
kommunedirektøren». 

Reguleringsplanen har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.12.2020 til 14.2.2021. 
Frist for merknader ble satt til 14.2.2021. Det har kommet 9 merknader til planen ved 
offentlig ettersyn. Merknadene er gjennomgått og følger vedlagt med kommunedirektørens 
kommentarer.  

Innkomne merknader er oppsummert i «Merknader i sammendrag med 
kommunedirektørens kommentarer». De merknader som er tatt til følge er innarbeidet i 
planmaterialet før sluttbehandling.   
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Det er kommet 9 merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn. Merknadene er 
sammenfattet i «Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer».  
 
Generelt er det pekt på at terrenget er bratt og krever betydelige landskapstilpasninger. 
Merknadene er kommentert og flere forhold er tatt inn før sluttbehandling. Det som gjelder 
endringer/tillegg i plankart og bestemmelser er tatt inn som endringer ved sluttbehandling 
og forslag til vedtak.  
 
LANDSKAP OG INNGREP 
Landskap og inngrep er kommentert i merknadene fra offentlig ettersyn. Inngrep fra 
vegføringer og bebyggelse blir omfattende i et terreng med dels svært bratte partier. Selv 
om byggeområdene ligger innenfor de rammer som er gitt for bebyggelse gitt bratthet, vil 
vegføringer og snuhammere gi store inngrep. Kommunedirektøren har tatt opp anbefaling 
med tanke på vurdering av tunløsning med felles parkering kommentert fra Innlandet 
fylkeskommune. Endringer er tatt inn i plankart med endringer av områdene FRF1/2 og FRF 
6/ 7 der vegene KV 2 og KV3 (plankart ved offentlig ettersyn) er tatt ut og adkomst er lagt 
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inntil Hauganvegen.  
 
Forholdet til eksisterende vann og avløpsledning er drøftet med VA-avdelingen. Vann- og 
avløpsløsning må gjennomgås på nytt for området med en ny samlet VA- plan. Dette 
medfører endringer og avklaringer før utbygging kan gjennomføres. I tillegg har det resultert 
i en omlegging hvor bebyggelse på FRF1/2 og FRF6/7 flyttes mot Haugan-vegen, jf. revidert 
plankart og planillustrasjon fra forslagsstiller datert 20.8.2021. 
 
Denne endringen av lokalisering av bebyggelse imøtekommer i vesentlig grad merknader, jf.   
planjusteringen for FRF1/2 og FRF6/7 datert 20.8.2021, legges til grunn ved sluttbehandling.  
 
BYGGING I BRATT TERRENG 
Det er ikke avsatt byggeområder i terreng som er brattere enn 1:3. Adkomst med veg, 
skjæringer/fyllinger gir derimot store inngrep som vil prege området for kun et begrenset 
antall hytter. I planforslaget etter offentlig ettersyn er veg og bebyggelse i området 
FRF1/2og FRF6/7 endret. Kommunedirektøren legger til grunn at bebyggelse kan 
opprettholdes med noe justering av byggeområde. Disse legges noe nærmere Haugan-vegen 
og adkomstvegene er tatt ut, jf. illustrasjoner og kommentarer til merknad 3.  
 
AREALUTNYTTELSE 
Kommunedirektøren anser det ikke som kritisk med en arealutnyttelse satt til mellom 30 -45 
% der byggeområdet er tilsvarende begrenset/konsentrert. Planforslaget viser 
sammenhengende grøntområder i til dels bratte områder og areal mot tilgrensende 
arealplaner. Dette gir en reduksjon av arealer som inngår ved beregning av grad av utnytting. 
En slik tilnærming medfører også at %BYA viser en forhøyet utnyttelsesgrad sammenlignet 
med reguleringsplaner som ikke har lagt inn større grøntarealer. Forutsatt at håndtering av 
overvann blir ivaretatt, vil dette ikke være kritisk etter kommunedirektørens vurdering.  
 
KLIMA 
Krav til reduksjon av klimagassutslipp er fraværende eller for generelle, - som påpekt i 
merknader fra offentlig ettersyn. Arealbruksendringer gir de største klimagassutslippene. 
Reduserte inngrep ift. veg og konsentrert/større utnyttelse av arealer gir mindre utslipp pr. 
bygd enhet. Ved å ta ut vegene KV2 og KV3 reduserer dette terrenginngrep og derav også 
klimagassutslipp.  
Bebyggelse og gjennomføring av utbygging, vil gi reduserte utslipp dersom blant annet andel 
betong reduseres med bebyggelse på peler eller det bygges med lavkarbonbetong. Betong i 
form av plate på mark utgjør ca. 60 % av en hyttes klimagassutslipp.  
 
Bruk av fossilfrie energikilder til maskiner for utgravinger og veger, utstyr til tørke og 
oppvarming av bygg i byggefasen vil også kunne gi et positivt bidrag til reduksjon av 
klimagassutslipp.  
Drift av bebyggelse i form av oppvarming i byggets levetid er det som vil kunne gi de største 
utslippene av CO2. Oppvarmingsbehov og valg av energikilde vil her gi ulike utslag. Bruk av 
elektrisitet til oppvarming, belysning, varmtvann mv. vil gi vesentlige utslipp som må 
beregnes etter en europeisk energimiks (fornybar, kull, fossilt mv). CO2 utslipp fra norsk 
fornybar strøm er 13 g/CO2/kWh i forhold til europeisk energimiks som er 130g/CO2/kWh.  
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Solpaneler (solstrøm) eller solfangere (oppvarming av vann/veske til romoppvarming, 
varmtvann mv.) vil kunne gi et bidrag i positiv retning mht. reduserte klimagassutslipp. 
Solpaneler og solfangere kan også være fasadeintegrerte i tillegg til integrert i tak.  
 
Det foreligger ingen hjemmel pr. dato til å stille krav til reduserte klimagassutslipp, kun 
anbefalinger og oppfordringer til å ivareta disse hensyn. Det er i bestemmelse i pkt. 1.15 
uttrykt at utbygging skal skje med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å redusere 
klimagassutslipp/klimafotavtrykk. Kommunedirektøren kan ikke komme med annet en 
anbefalinger da hjemmel til å stille krav ikke er til stede. Politikere kan derimot stille krav ut 
over gjeldende lovverk.  
 
OVERVANN  
Det er tatt inn presiseringer i krav til innhold i helhetlig plan for overvann, - jf. pkt 1.8. Dette er utført med bakgrunn i NVEs 
merknader ved offentlig ettersyn.  
 
VA-LØSNING OG KAPASITET 
Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i nett for vann og avløp for å imøtekomme utbyggingsnivået i planforslaget. Det er i dialog 
med VA-avdelingen satt føringer mht. utredninger og forutsetninger for gjennomføring av utbygging for økt kapasitet på 
VA-nettet i nytt pkt. i rekkefølgebestemmelsene, - pkt. 7.5.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSE KNYTTET TIL UTBYGGINGSPROGRAMMET 
Planområdet for Haugan Vest 2 er ikke definert som et utbyggingsområde i kommunedelplan for Øyer sør, og er derfor 
heller ikke en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008. Likevel forutsetter kommunedirektøren at et vilkår for 
utbygging av området er at det må bidra til tiltak innenfor sentrumsringen, på lik linje med andre nye utbyggingsområdene i 
kommunedelplan for Øyer sør. Dersom planen hadde avventet revidering av kommunedelplan for Øyer sør, ville dette 
området blitt inntatt i et nytt utbyggingsprogram på lik linje med de øvrige områdene. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det legges inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene med begrunnelse i økt trafikk gjennom 
Øyer sentrum og opp mot Hornsjøvegen. Rekkefølgebestemmelse var beskrevet/omtalt som et krav ved 1. gangs 
behandling, men uteglemt fra bestemmelsene. Det er derfor tatt inn ny rekkefølgebestemmelse som ivaretar dette.  
 
OPPSUMMERING 
Merknader fra offentlig ettersyn gir grunnlag for endringer av planforslaget før sluttbehandling. På bakgrunn av merknader 
ved offentlig ettersyn, foreslår kommunedrektøren følgende endringer som innarbeides før sluttbehandling av planen: 
 
PLANKART 
FRF1/2 og FRF6/7 er endret og re-lokalisert. Adkomst skjer fra Hauganvegen og KV2 og KV3 er tatt ut.  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Pkt 1.8 suppleringer NVE: 
Plan for håndtering av overvann skal ivareta punktene i NVEs merknader:   
- Overvann skal enten fordrøyes på hver enkelt tomt eller det avsettes et areal til fordrøyning i planen som overvannet 
ledes gjennom. Som et utgangspunkt skal det settes av et areal som tilsvarer 10 % av de planlagte tette flatene. 
-  Overvann fra planlagt gjesteparkering i sørøstre del skal ledes til en grønnstruktur for  fordrøyning. Det anbefales å 
etablere et volum på min. 5,5 m3 i grøntområde for fordrøyning.  
- Takvann skal ledes direkte ut på terreng.  
- Langs Haugan-vegen i nedstrøms del må det legges til rette for infiltrasjon og grøfter slik at grøftene leder vannet mot eks. 
stikkrenner. Der grøftene krysser tilkomstveger må det sikres et lavbrekk på veibanen i tillegg til stikkrenne.  
-  Jevnlig tilsyn og vedlikehold av stikkrennene må ivaretas.  
-  Det må sikres flomveier gjennom planområdet 
-  Overvannsløsninger, flomveier, infiltrasjonsgrøfter og kryssinger/stikkrenner må  
  detaljeres på byggeplannivå.  
 

 
Suppleringer pkt 1.9 
Terrasse/veranda beregnes iht. veileder H-2300, men skal uansett ikke overstige 30 m2. 
Tillegg § 1.13 
Søknad kan ikke behandles før det er mottatt en helhetlig overvannsplan som sikrer forsvarlig utbygging og at 
fellestiltakene innenfor planområdet er gjennomført.  
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Pkt 1.15 – endring 
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til den til enhver tid gjeldende 
teknisk forskrift (TEK) 
Pkt 2.1.1 3 avsnitt: 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta. Fyllinger og skjæringer skal ikke være brattere enn 1:1,5. Maksimal fylling skal 
beregnes ut fra opprinnelig terreng og skal som hovedregel ikke overstige 1.5 m. Det skal være harmoni mellom skjæring og 
fylling. Fyllinger over 1,5 m skal begrunnes i søknad og vurderes i hvert enkelte tilfelle.  
 
2.1.4 Byggehøyder måles fra et punkt 30cm under overkant innvendig gulv. Bebyggelsen kan oppføres med plate på 
mark (terreng) eller med sokkeletasje. Bebyggelse med plate på terreng: Gesimshøyde/mønehøyde skal ikke overstige 
henholdsvis 3.2 m og 5.9 m. Bebyggelse med sokkel: Gesimshøyde/mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 5.9 m og 
8.95 m.  
 
Det tillates kun sokkeletasje der terreng og inngrepssone for bebyggelse er 1:4 eller  
brattere. 
Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy. 
Sokkeletasjen skal ha materialbruk som harmonerer med hovedfasaden: tre, naturstein, skifer. 

   
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng. Kommunen kan ved skjønn 
tillatte høyden hevet. I en slik vurdering vil pilarer/søyler som støtter opp under inntrukket terrasse, vurderes som grunn til 
å unntas høydekravet. 
 
Terrasse kan være inntil 30 m2 iht. måleregler i H2300. 

 
 
7.3 Områdene for fordrøyning (F/FR1 og F/FR2), infiltrasjonsgrøfter og traséer for 
flomveier skal være ferdig opparbeidet i tråd med en helhetlig overvannsplan før det gis 
brukstillatelse på nybygg. 
 
Friområde GF1 skal sikres iht. pkt. 4.2 før det gis brukstillatelse på nybygg. 

 
7.5 Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det utarbeides en helhetlig 
plan for vann og avløp for hele Haugan-området. Denne må omfatte eksisterende 
utbyggingsområder, samt Haugan vest 2 og Haugan BF2 og BF3.  Helhetlig VA-plan skal 
godkjennes av Øyer kommune. 
 
Utbygging av VA-nett i hht helhetlig plan må være gjennomført før fritidsboliger innenfor planområdet kan tas i bruk.  
 
Tillatelse til tiltak i planområdet kan bli gitt trinnvis i tråd med føringer i nevnte helhetlige plan for VA. 
 
Før fritidsboliger kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt innen hvert delområde som bygges ut. 
Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
 

 
7.6 Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være 
sikret et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 

sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram 
 for Øyer sør». Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale. 
 
 
 
OPPSUMMERING 
Det er foretatt endringer etter offentlig ettersyn der noen merknader er imøtekommet med 
suppleringer av bestemmelser.  2 områder er foreslått endret med adkomst og lokalisering 
ved sluttbehandling.  
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Det er stilt rekkefølgekrav mht. gjennomføring av utbygging, jf. rekkefølgebestemmelse.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Haugan vest-2, med plankart datert 20.8.2021 og bestemmelser datert 27.11.2021, med 
kommunedirektørens forslag til endringer som er vist ved sluttbehandling.  
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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OFFENTLIG ETTERSYN - FJELLSTAD TERASSE - 201805 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201805  
Arkivsaksnr.: 18/960     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
126/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 8.9.2021 
2A. Bestemmelser forslagsstiller datert 8.10.2021 
2B. Bestemmelser kommunedirektøren datert 26.11.2021 
3. Planbeskrivelse 8.10.2021 
4. ROS-analyse datert 4.6.2021 
5. Flom- og overvannsutredning datert 11.2.2021 
6. Helningskart datert 18.3.2021 
7. Illustrasjonsplan datert 30.9.2021 
8. Stabilitetsrapport datert 14.10.2013 
9. Veg m/skjæringer og fyllinger datert 8.11.2020 
10A. VA-plan med veg – del 1 
10B. VA-plan med veg - del 2 
11. Brev av 16.11.2021 fra Rambøll  
A. Sammenlikning Kringelåslia – Fjellstad terrasse 
B. Notat 25.8.2021 – tilbakemelding notat Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Fjellstad terrasse, med plankart datert 8.9.2021 og 
reguleringsbestemmelser datert 08.10.2021 ut til offentlig ettersyn.  
Det legges frem 2 sett med planbestemmelser til offentlig ettersyn. 
1. Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 8.10.2021 
2. Reguleringsbestemmelser fra kommunedirektøren datert 26.11.2021 der endringer er 
merket med rødt.  
 
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
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Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med adkomstveger, 
alpinnedfart, friområde og vegetasjonssoner.  
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Rambøll på vegne av BoligPartner prosjekt AS.  
 
BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 
Fjellstad terrasse ligger inntil Hafjell alpinanlegg, sør for den eksisterende Kringelåsløypa. 
Planområdet dekker et areal på ca. 298 daa. Området grenser i nord mot alpinanlegget, i øst 
mot reguleringsplan for Kringelåslia nedre og Hafjelltoppen fjellgrend, i vest mot LNF områder 
og i sør mot skogsområder som er regulert til fremtidig fritidsbebyggelse.   
 

PLANSTATUS 
Området ligger inne i kommunedelplan for Øyer 
sør (vedtatt 2007.) Planforslaget innebærer 
utvidelse av planlagt bebyggelsesområde sør i 
planområdet, inn i et areal som er satt av til 
alpinnedfart i gjeldende kommunedelplan. 
Området for øvrig er regulert iht. overordnet 
plan. Øyer kommune har som ansvarlig 
planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn 

under forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder 
som ikke er i samsvar med overordnet plan.) Det må derfor utarbeides planprogram (vedtatt, 
se planprosess) og KU. 
 
PLANPROSESS 
Det ble varslet oppstart av planarbeid 08.11.2018. Samtidig ble planprogrammet lagt ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Det kom inn 8 merknader til varslet om oppstart/høring av 
planprogram. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og ligger vedlagt som eget notat, 
datert 1.3.2019. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 21.02.19, og utgjør 
grunnlaget for det videre planarbeidet. Her fremlegges bl.a. utredningsbehov for KU. 
Planprogrammet ble presentert i regionalt planforum 2.april 2019. Videre har det vært 
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dialogmøter og kommunikasjon mellom forslagsstiller og kommunen – før fullstendig 
planforslag ble oversendt 09.11.20. Det har vært spesielt fokus på terrenginngrep mtp. 
bebyggelse og infrastruktur.  
 
PLANFORSLAGET 

Konsekvensutredning (KU) 
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utarbeidet en konsekvensutredning for de 
tema planprogrammet fastsetter. Her vurderes reguleringsplanforslaget som innebærer en 
reduksjon av alpinløypa fra 60m til 30m, opp mot konsekvensene av utbygging i tråd med 
kommunedelplanen (0-alternativ.)  
 
Landskap: Området for fritidsbebyggelse er utvidet noe sørover da bredden avsatt til 
alpintrase er noe redusert. Ved å plassere bebyggelsen noen meter lenger sør, vil den bli 
liggende noe mer eksponert i terreng, men endringen anses å påvirke landskapet kun i liten 
grad. Bakgrunnen for det er stor avstand til dalbunnen, samt skogsområdene som vil skjerme 
både ny alpintrase og utbyggingsområdet i nærvirkning. Det er satt bestemmelser for å sikre 
at bebyggelsen og veger i størst mulig grad legges i terrenget uten store fyllinger og 
skjæringer. En utbygging iht. planforslaget vil likevel være noe mer omfattende enn 0-
alternativet.  
 
Trafikk: Fjellstad terrasse kan etter regulantens anslag gi en trafikkøkning på 
Hundersetervegen på ca. 15-20%. På Sørbygdsvegen blir den prosentvise trafikkøkningen noe 
lavere. Lenger ut i vegnettet vil trafikken spres på flere veglenker, og økningen blir liten. 
Regulant mener vegnettet vil ha god standard og kapasitet til å avvikle trafikken med de økte 
trafikkmengdene, både i normalsituasjonen og på høytrafikkdager.   

 
Risiko og sårbarhet (ROS-analyse) 
Det er gjort en gjennomgang av DSBs sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyser. Det er 
vurdert 13 aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre 
konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. 

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vil kunne 
påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig. 
Trafikksikkerhet og overvannsproblematikk er to hovedutfordringer som fremkommer av 
ROS-analysen. Som avbøtende tiltak er det lagt inn frisiktsoner i kartet, samt krav om sikring 
mot vei i det området som er tenkt som akebakke. Når det gjelder overvann, er det utarbeidet 
en flom- og overvannsplan hvor det foreslås konkrete tiltak som følges opp i planen. Gjennom 
oppfølging av foreslåtte tiltak, vurderes det at risikoen vil kunne ivaretas.  
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Arealutnyttelse 

Fjellstad terrasse vil utgjøre et sentralt 
hyttefelt ift. Hafjell alpinanlegg, og det er 
ønskelig med høy arealutnyttelse. Det 
legges til rette for omtrent 260-270 nye 
enheter, først og fremst som leiligheter i 
flere etasjer. Det legges opp til forskjellige 
høyder og utnyttelsesgrader avhengig av 
delfeltenes plassering i terrenget. BYA 
ligger på 30-40%, men hovedsakelig 40%. 
 

Landskap og tilpasning 
Planområdet ligger i en til dels bratt helning inntil alpinnedfarten. Hovedsakelig består 
området av tett granskog, med innslag av åpne områder som bærer preg av beiting. I nedre 
del av planområdet er det jordbruksarealer med noe fulldyrket jord og beitemark.  
 
Arealer brattere enn 1:3 er primært avsatt til friområder/grønnstruktur med mulighet for ski 
in/ski out, og det er ikke tillatt med uteplass der terrenget er brattere enn 1:3. Det skal bygges 
med sokkeletasje der terrenget er 1:4 eller brattere. Der terrenget åpner for det, legges 
parkering i åpen sokkeletasje, evt. parkeringskjeller. Tanken er å redusere bearbeidelse av 
terrenget. For å redusere eksponering og volum foreslås en oppbygging av terreng rundt 
bygget for å redusere synlig kjelleryttervegg.  
 
Utforming 
Det legges opp til konsentrert fritidsbebyggelse med en blanding av lavblokk, leiligheter og 
tettstilte frittstående fritidsboliger. Som hovedregel skal møneretning følge kotene – med 
unntak av nordre del (BFK 12, 13 og 14,) hvor gavl skal vende mot vest. Torv eller tre skal 
benyttes som taktekking, og takform utføres først og fremst som saltak, men det åpnes også 
for pulttak og horisontale tak innenfor enkelte delfelt. Materialer for bebyggelse skal være 
bruk av naturstein, skifer og treverk, og fargesetting skal være i mørke jordfarger. 
Fargepaletter skal følge byggesøknad for de enkelte delfeltene. 
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Det fremgår av bestemmelsene at illustrasjonsplan vedlagt reguleringsplanen, datert 
09.06.2020, er veiledende når det gjelder plassering av bebyggelse og friområder innenfor 
planområdet. Denne er utarbeidet med bakgrunn i vurderinger om tilpasning til terreng.  
 
Grøntareal 

Av grøntareal skilles det mellom friområde og LNFR. Innenfor 
friområde (GF) åpnes det for tilrettelegging for ski in/ski out og 
skilek, mens innenfor LNFR (L) skal eksisterende situasjon og 
vegetasjon i større grad bevares.  Grøntareal er lagt inn i de 
bratte arealene som ikke egner seg til utbygging, samt 
innenfor sikringssonen mot bekk ift. overvannshåndtering.  I 
tillegg sikres eksisterende skogsbilveg (Døldavegen) ved at den 
delvis inngår i vegnettet og delvis er regulert til turveg-formål.  
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Alpintrasé 
Alpintraséens bredde er redusert iht. kommunedelplanen – fra 
60m til 30m.  
 
 
 
 
 
Flom- og overvannsplan 

Det er utarbeidet en flom- og overvannsplan 
av Norconsult, datert 10.10.20. Denne 
redegjør for utfordringer ved utbyggingen, 
samt avbøtende tiltak. Det renner flere 
bekker gjennom området. I GLO-kart er 
disse tegnet inn med en standard 
buffersone på 20m. I rapport for flom og 
overvann fra Norconsult AS er det vurdert at 
en 6 meters vegetasjonssone er tilstrekkelig 

for å sikre at vannet ikke kommer på avveie.  
Kryssing av veg bør helst skje i lavbrekk, slik at dersom kapasiteten på bru/klopp blir 
for liten eller noe annet skulle skje, kan vannet drenere over veien.  
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANFORSLAG OG PLANPROSESS 
 
KU og ROS-analyse 
Konsekvensutredningen belyser konsekvenser ift. landskap og trafikk, noe som av regionale 
myndigheter ansees å være tilstrekkelig og dekkende for planområdet. Bebyggelse og 
fremføring av veier vil medføre visuelt dominerende terrenginngrep. Konsekvensene er 
forsøkt redusert gjennom bygningers tilpasning til terreng og bestemmelser som begrenser 
skjæring/fylling. Dette er et gjennomgående tema som drøftes nærmere i de neste 
avsnittene. Videre er det foretatt en trafikkberegning som viser en økt trafikkmengde på 
vegnettet. Kommunedirektøren mener at dette må påregnes i et så sentralt område. 
 
ROS-analysen fremstår som godt gjennomarbeidet, både ift. identifisering av potensielle 
uønskede hendelser, samt avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak når det gjelder overvann tar 
utgangspunkt i flom- og overvannsplan for planområdet. Dette drøftes i eget avsnitt. 
 
Landskapstilpasning og infrastruktur 
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Terrengtilpasning har vært et gjennomgående tema i hele planprosessen. Planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser beskriver intensjoner for bevaring av vegetasjon, terrengtilpasning 
og begrensninger av terrenginngrep. Det er et krevende terreng å bebygge mtp. bratthet.  
 
Hovedsakelig er byggeområdene plassert på de noe flatere 
partiene, mens brattere partier er avsatt til grønnstruktur 
Byggeområdet (BFK12-BFK14) er plassert fint i terrenget og 
utgjør gode hyttetomter. Vegfremføringen til nedre del har vært 
en utfordring. Vegstrekningen som leder inn mot nedre del, går 
gjennom svært bratt terreng og vil medføre store 
terrenginngrep. Fjernvirkningen kan bli noe redusert dersom 

skogen bevares i 
LNF-områdene. 
Kommunedirektøren 
mener at dette kan 
gjøres ved å redusere 
skjæringer og fyllinger ved bruk av terrengmurer 
som vil begrense inngrepssonen.  Da vil det ikke 
være nødvendig å hugge alt som i illustrasjonen 
vises som vegskjæring. Området illustrert over og 
til venstre er så bratt at det kan ligge i ras og 
skredutsatt område. I henhold til hellningskart er 
hellning her mer enn 30 %, dvs. fra 30 % - 1:3,3 – 
17 o stigning til 200 % som er 1:0,5 – 63o vinkel, se 
vedlagt hellningskart. Området anbefales angitt 
som hensynssone med krav angitt i 
bestemmelser om terrengmur for å redusere 

inngrep i sideterreng. Reduserte inngrep for veg og bebyggelse er positivt sett fra andre 
perspektiv også; - som å redusere økt ras- og erosjonsfare, hindre økt reduksjon av biologisk 
mangfold, begrense inngrep i skogbunn som binder/lagrer 80 % av alt karbon i naturen, 
reduserer CO2 utslipp mv. Kommunedirektøren foreslår at det skal bygges terrengmurer der 
terrenginngrep for veg gir skjæringer og fyllinger som er ras- og skredutsatt (terreng 1:3/1:2 
eller brattere). 
 
Bebyggelse 
I forhold til bebyggelse er det både tiltak som øker terrengbearbeiding og løsninger som skal 
minimere terrenginngrep. I de nedre feltene er det lagt til rette for løsninger med 
«stolpehytter.» Det har vært ønske fra kommunedirektørens side å sikre dette gjennom 
bestemmelser, men forslagsstiller ønsker kun å fremvise løsning i planbeskrivelsen, og videre 
angi stolpehytter som intensjon for de nedre feltene. Innenfor planområdet for øvrig legges 
det opp til sokkeletasje der terrenget ligger til rette for det. I planbeskrivelsen skriver 

Vegprofiler ved særlig bratt terreng
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forslagsstiller; « For å redusere eksponering og volum foreslå tiltakshaver en oppbygging av 
terreng rundt bygget for å redusere synlig kjelleryttervegg». 
Dette blir for kommunedirektøren en omvendt situasjon der terrenget skal tilpasses 
bebyggelsen og ikke at bebyggelsen tilpasses terrenget.  
 
I forhold til byggehøyder i øvrige planer, eksempelvis naboplanen Kringelåslia nedre FB12 og 
13, ønsker utbygger byggehøyder innenfor Fjellstad terrasse utover det som tidligere er 
akseptert innenfor kommunedelplanområdet.  Det legges opp til beregning av byggehøyder 
regnet fra leilighetsplan og ikke etasjeplan og maksimalhøyde er inntil 14 m ift. 10,5 m i 
tilgrensende plan for Kringelåslia. Kommunedirektøren foreslår at det settes en maksimal 
mønehøyde på 11 m ved første gangs behandling. Kommunedirektørens forslag er at høyder 
drøftes og avklares videre i perioden planen legges ut til offentlig ettersyn og før 
sluttbehandling. 
  
Vanlige måleregler angir høyde målt i fasadefront/synlig sokkelfasade, og/eller 
gjennomsnittlig ferdig planert terrene eller gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Slike 
måleregler fremgår av nasjonal veileder for grad av utnytting, H-2300. Det er ikke anledning til 
å angi måleregler slik utbygger ønsker, da dette ikke gir forutsigbarhet. Det kan da legges opp 
til flere etasjer under målepunktet. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at høydeberegning følger måleangivelser som tidligere 
benyttet i kommunen og fremmer derfor dette som måleregel også for denne planen mht. 
hvordan høyde måles.  
  
Det har vært dialog om å konkretisere krav om sokkeletasje, for å sikre at det blir gjennomført 
i bestemmelsene. Eksempelvis for terreng på 1:4 eller brattere, slik praksis har vært i andre 
planer. I bestemmelsene er det krav om at maksimal skjærings- og fyllingshøyde ved fasade 
ikke skal overstige 1,5m fra eksisterende terreng. For blokkbebyggelse gjelder 3 meter fra 
eksisterende terreng. Kommunedirektøren mener dette gir inngrep og omforming av 
landskap og terreng som er uheldig av flere grunner, som tap av vegetasjon som binder 
jordsmonn, med fare for økt erosjon, større avrenningshastighet for vann/nedbør, redusert 
opptak av vann i vegetasjon, klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold. 
Kommunedirektøren vil derfor foreslå at terrenginngrep og skjæring/fyllinger ikke skal 
overstige 1.5 m. Denne tekst foreslås tatt inn og erstatter/alternativ til gjeldende 
bestemmelse fra forslagsstiller.  
 
Utforming, utnyttelsesgrad og fjernvirkning 
Området har en sentral plassering ift. Hafjell alpinanlegg, og det er derfor ønskelig med høy 
utnytting. På den andre siden, bør inngrepssonen begrenses mtp. det bratte terrenget. Dette 
er delvis løst ved at det åpnes for flere etasjer i mange delfelt. Ved å bygge i høyden økes 
tettheten, samtidig som inngrepssonen begrenses noe. Likevel åpnes det for en BYA på 40% 
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innenfor deler av planområdet, noe som beskriver et relativt høyt inngrep i forhold til 
byggenes fotavtrykk. 
 
Innenfor BFK 5, 6 og 7 legges det til rette for lavblokk med gesims/møne på 10,5/13m. Dette 
er høyere enn tilgrensende plan for Kringelåslia nedre, hvor det også åpnes for tre etasjer, 
men maks mønehøyde på 10,5m. Høyere bygninger medfører større eksponering og 
fjernvirkning. I nedkant av utbyggingsområdet skal naturlig vegetasjon og skog opprettholdes 
gjennom LNF, og iht. konsekvensutredningen reduseres eksponeringen noe fordi 
byggefeltene ligger ovenfor skogshorisonten. Kommunedirektøren mener de høyeste 
byggene ikke bør lokaliseres i front mot alpintrase og eksponert mot tilgrensende omgivelser 
men plasseres tilbaketrukket ift. lavereliggende/bebyggelse foran.  
 
Grøntareal 
Det fremgår av bestemmelsene at eksisterende vegetasjon ikke skal fjernes utover det som er 
nødvendig for å få ført opp bygninger, adkomstveger mm. Videre står det at vegetasjon i så 
stor grad som mulig skal reetableres inntil bebyggelsen ved ferdigstillelse. Erfaring viser likevel 
at det er vanskelig å regulere vegetasjon innenfor det som er avsatt til byggeområde, og det 
er viktig å sette av areal som er regulert til grønnstruktur og LNF. I forbindelse med 
bekkeløpet er det satt av en vegetasjonssone som gir et grønt drag mellom de nordlige og 
sørlige delfeltene. Dette er inngrepsfrie soner som er forankret i vannressursloven hvor 
inngrep ikke er tillatt. Det er også regulert inn friområder tiltenkt ski in/ski out og påkobling til 
skliløypen i sør, samt et areal til lekebakke på vinterstid. Nedre del av planområdet er det 
regulert til LNF, noe kommunedirektøren mener er viktig ift. å opprettholde skille mellom 
landbruket og hyttefeltene.  
 
 
Parkering 
For noen delfelt blir parkeringsløsning på terreng, mens der terrenget tillater det, legges det 
opp til parkering under bakken – både under bygninger og under terreng.  
Parkering under bebyggelsen skjer i form av sokkel med åpen front og parkeringskjeller. 
Parkering under bebyggelsen kan redusere bearbeidelsen av terrenget til et minimum. For å 
redusere eksponering og volum, foreslår tiltakshaver en oppbygging av terreng rundt bygget 
og minimere synlig kjelleryttervegg. Kommunedirektøren er positiv til parkering under 
bakken, da dette kan redusere arealbeslag og terrenginngrep men denne løsningen kan også 
gi større terrengforming med fyllinger.  
 
Kommunedirektøren får ofte fremført at det er mangel på parkering i Hafjell-området, og 
foreslår derfor som utgangspunkt 2 parkeringsplasser pr. hytte. Dette er også med bakgrunn i 
at hytteeiere ofte kommer med flere biler. I dette tilfelle er det likevel differensiert mellom 
størrelsen på fritidsenhetene, slik at de mindre enhetene, som i teorien vil medføre færre 
biler, ikke har like strenge parkeringskrav som de større hyttene. Det bør også bemerkes at 
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Kringelåslia nedre (tilgrensende plan) nylig ble vedtatt med 1 parkeringsplass per boenhet, 
pluss 20% gjesteparkering. Kommunedirektøren vil foreslå et tillegg i bestemmelsene der det 
skilles mellom fritidsleiligheter og fritidshytter. Det foreslå innarbeidet krav om 2 p-plasser for 
fritidshytter. 
 
Alpintrasé 

Alpintraséens bredde er redusert iht. kommunedelplanen – fra 
60m til 30m. Hafjell Alpinsenter hadde ingen innvendinger til 
at skiløypen reduseres og delvis benyttes som byggeområde. 
Skiløypen strekker seg langs sørsiden av planavgrensningen og 
er viktig for å sikre direkte adkomst til skianlegget både for 
Fjellstad terrasse og H5/H6 områdene i sør-øst. 
 
Flom- og overvannsplan 
Gode dreneringsløsninger og lokaltilpassede overvannstiltak er viktig for å unngå 
erosjon, vann på avveie og flomskader både innen utbyggingsområdet, og 
nedstrøms. Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en flom- og 
overvannsplan som belyser utfordringer og avbøtende tiltak. Det er satt krav i 
bestemmelser til utarbeidelse av helhetlig overvannsplan som skal inngå som en del 
av teknisk plan. Det er også forankret i rekkefølgebestemmelse med krav til detaljert 
helhetlig overvannsplan før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor 
planområdet.  
 
Videre er det lagt inn sikringssone på 6m på hver side av bekkene med bestemmelse 
om at det ikke er tillatt med tiltak her.  
 
 
Snølagring 
Snølagring kan være en potensiell flombelastning og bør sikres. Planlagt snølagring med 
vegadkomst nedenfra gir trolig driftsmessige utfordringer. Kommunedirektøren ber 
forslagsstiller vurdere denne på nytt før sluttbehandling av planen, også med tanke på vann 
og avrenning nedover mot tilgrensende byggeområde. 
 
I anleggsperioden/Riggområder – punkt 3.21 i bestemmelsene  
(endret fra 9.1 best. tiltakshaver) 
Kommunedirektøren mener det er uheldig å tillate riggområder uten å begrense/angi hvor 
dette kan være. Riggområder vil gi terrenginngrep utenfor byggesonen og gi store inngrep i 
tomt og terreng. Kommunedirektøren vil foreslå maks. 3 riggområder som skal legges frem 
ved søknad om byggetillatelse og fastsette hvor denne arealbruk midlertidig tillates. Ny 
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bestemmelse; Riggområde. Det tillates samlet 3 riggområder innenfor planområde og 
byggesone. Terrenginngrep skal begrenses og tilbakeføres i sin opprinnelige terrengform med 
revegetering med stedlig/lokal vegetasjon.  
 
Rekkefølgekrav som følger av utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør: 
Planområdet er avsatt som et utbyggingsområde i kommunedelplan for Øyer sør, H9, og er 
derfor en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008. Utbyggingsprogrammet viser 
tiltak i en sentrumsring, som de ulike hytteområdene må bidra til å realisere. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at det legges inn et nytt punkt i 
rekkefølgebestemmelsene, på bakgrunn av at dette konkrete tiltaket vil bidra til økt trafikk fra 
Øyer sentrum og opp Hundersætervegen. 
 
Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være sikret 
et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og 
tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 
 
I tillegg er det i utbyggingsprogrammet lagt opp til at H9 skal bidra til å bygge turveg/skiløype 
fra Hundersætervegen til portalen ved Fjellgrenda, langs Storsteinvegen. 
 
Før byggetillatelse gis skal det være etablert skli- og skiløype fra Hundersetervegen til 
Kringelåsløypa. 
 
OPPSUMMERING 
Det har vært en lengre prosess med justeringer og endringer av planbestemmelser.  
Forslagsstiller har gitt uttrykk for at de ønsker oversendte plandokumenter lagt frem for 
politisk behandling. Kommunedirektøren tar derfor planen videre til politisk behandling slik 
den er oversendt og fremmer alternative bestemmelser der det er vesentlig avvik. Avvikene 
er merket med rød skrift, og med gjennomstrykning der den foreslås slettet. Hovedsakelig er 
forskjellene knyttet til terrenginngrep og høydeberegning av bebyggelse. I tillegg er det noe 
små rettelser som trolig ikke er omstridt, men ikke avklart med regulant.  
 
Kommunedirektørens kommentarer og avvikende synspunkter har sammenheng med: 
1. Bestemmelser 
Hvordan bestemmelsene formuleres slik at de er så entydige som mulig. Det som er av 
subjektiv karakter og åpner for stor grad av tolkning er tatt ut, - som eksempelvis kvalitet, 
harmonisere mm.  
2. Gjeldende forskrifter, veiledere mv. 
Det er ikke ønskelig å lage avvik fra gjeldende måleregler og veiledere i planen. 
Kommunedirektøren legger til grunn at gjeldende normer, veiledere og forskrifter skal legges 
til grunn i reguleringsbestemmelser.  
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3. Terreng og begrense inngrep 
Områder for bebyggelse og vegføringer er i til dels bratt terreng selv om byggeområdene 
ligger innenfor helning 1:3 eller slakere. Alle anbefalinger fra hydrologer, NVE peker på farer 
og konsekvenser av utbygging, terrenginngrep, tap av vegetasjon, økt erosjonsfare og 
avrenningshastighet for vann mv.  
4. Klimautfordringer og tap av biomangfold 
NIBIOS kalkulator for arealbruksendringer viser CO2-utslipp for arealbruksendringer. 
Selv om dette ikke er formalisert gjennom teknisk forskrift, plan- og bygningsloven mm. er vi 
alle i en omstilling mot 2030, 2050 mv. CO2-utsslipp fra inngrep i skog og naturområder er 
betydelige. Skogbunn har lagret og binder 80 % av karbon i skog/naturområder (carbon) som 
frigjøres som CO2 ved terrenginngrep.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Fjellstad terrasse, med plankart datert 8.9.2021 og 
reguleringsbestemmelser datert 08.10.2021 ut til offentlig ettersyn.  
Det legges frem 2 sett med planbestemmelser til offentlig ettersyn. 
1. Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 8.10.2021 
2. Reguleringsbestemmelser fra kommunedirektøren datert 26.11.2021 der endringer er 
merket med rødt.  
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM 
NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 2012b  
Arkivsaksnr.: 18/1289     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
127/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 29.11.2021 
2. Reguleringsbestemmelser datert 26.11.2021 
3. Planbeskrivelse/notat planendring datert 26.11.2021 
4. ROS-analyse datert 6.11.2019 
5. Merknader i sammendrag fra 1.gangs offentlig ettersyn med  
kommunedirektørens kommentarer 
6. Flom- og overvann – uavhengig vurderinger – Skred AS rev3, 19.10.2020  
7. Forprosjekt bekkeåpning Trodalsbekken, Skred AS 25.1.2021 
8. Vurdering av flomforhold Søre Brynsåa, Norconsult AS 29.11.2021 
9. Åpning av Trodalsbekken og tiltak, Norconsult AS 29.11.2021 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 70/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart datert 29.11.2021 og 
reguleringsbestemmelser, datert 26.11.2021, ut på offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
Planendringen er utarbeidet av Norconsult AS som plankonsulent og med Øyer kommune 
som forslagsstiller. Planforslaget er en endring av sak 70/19 i Plan og miljøutvalget på 
bakgrunn av innsigelse til flom og overvann fra NVE. 
 
Beliggenhet 
Planområdet er beliggende sør for Søre Brynsåa i Øyer, og strekker seg fra 
Gudbrandsdalslågen, over E6, Kongsvegen og opp forbi Gamlevegen. Området ligger nord 
for Øyer sentrum i tidligere løsmasseuttak Jevnegruva.  
 

Planstatus 

Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Trodal boligfelt, PlanID 201202, vedtatt 
19.06.2014 – revidert 20.01.2015 iht. frafall av innsigelse.  
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Gjeldende reguleringsplan 

 
Planprosess: 
Planen er senere tatt opp til revisjon på bakgrunn av manglende rettsvirkning for 
vegforbindelse mellom Kongsvegen og Gamlevegen/Sørbygdsvegen og flom- og 
overvannssituasjonen i området i 2018.  Hoveddelen av planen videreføres, men med 
endringer i forhold til flomfare, kryssløsning for vegforbindelse og kryssløsning mot 
Sørbygdsvegen. Planavgrensning overlapper dessuten deler av reguleringsplan for E6 
Granrudmoen-Tingberg, PlanID  508, vedtatt 19.05.2009.  
 
Planendring ble behandlet i plan- og miljøutvalget i møte 19.11.2019, sak 70/19 og lagt ut til 
offentlig ettersyn 3.12.2019 til 20.1.2020. Ved offentlig ettersyn fremmet NVE innsigelse til 
planen på bakgrunn av manglende sikkerhet mht. flom og overvann, jf. brev NVE av 
14.1.2020.  
 
Nytt varsel om oppstart av planarbeid 
Norconsult AS varslet i brev av 2.11.2021 utvidelse av planområdet og videreføring av 
planarbeidet, på vegne av Øyer kommune. Frist for innspill 24.11.2021.  I nytt varsel var 
planområde utvidet på bakgrunn av omlegging av veg som følge av endringer knyttet til flom 
og overvann/omlegging av Trodalsbekken og flom sikring. Denne planendringen gir endret 
løsning for flom og overvann og endring av areal avsatt til barnehage. Areal avsatt til 
barnehage utgår i revidert planforslag.   
 
Hensikten med planendringen  
Planutvidelsen er en konsekvens av behov for endring av flomsikring som avviker fra tiltak 
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som lå til grunn i planforslaget i 2019. I nytt planforslag er det planlagt gjenåpning av 
bekkeløpet for Trodalsbekken gjennom området som i dag er avsatt til barnehage. Dette 
medfører bla. at vegføringen mellom Kongsvegen (fv 2522) og Gamlevegen (fv 2560) internt i 
planen forskyves østover. Flytting av hovedvegføring vil også medføre justering av hele 
vegsystemet.  
 
Endringen går ut ovenfor det opprinnelige varsla planområdet fra 2018, som tidligere nevnt, 
med ca. 4 daa.  
 
Det nye flomsikringstiltaket medfører at barnehageformålet utgår fra planen, på grunn av 
Trodalsbekkens nye løp. Hensyn og virkning av de planlagte tiltakene beskrives nærmere i 
planforslaget.  

 
 
Utover flomsikringstiltak og kryssløsning vil planforslaget være i tråd med gjeldende plan.  

Hovedgrep 

Hovedgrepene omhandler sikring mot flomfare, regulering av ny kryssløsning og endringer i 
boligbebyggelse/grøntområder som følge av flomsikringstiltak.  
 
VEGER 
Vegforbindelse Kongsvegen til Gamlevegen/Sørbygdsvegen 
Denne er flyttet bort fra bekkeløpet og lagt på et høydedrag mot sør/sørøst. 
Fortau langsmed vegen i tidligere plan er nå endret til gang- og sykkelveg som er adskilt fra 
kjøreveg.  
Adkomstveger til boligfeltet er endret ved at de to øverste boligfeltene får felles 
adkomstveg.  
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Bussholdeplass Sørbygdsvegen er videreført som i tidligere plan.  
 
Kulturminner – steingjerde langsmed Gamlevegen sikres i planendringen. Den høye delen av 
steinmuren er utenfor siktsoner og muren nærmere krysset ligger lavere i terrenget og 
vurderes å ligge utenfor tiltakssone. Slik utforming og tiltak er lokalisert vil ny kryssløsning og 
kryssutforming ikke berøre steingarden/steingjerde. Gamlevegen langs steingjerdet 
videreføres, med redusert bredde, som gangveg fram til krysset med den nye tverrvegen, 
med tilrettelagt kryssing til gangforbindelsen på motsatt side.  
 
Øvrige deler av planforslaget følger av planbeskrivelsen for gjeldende reguleringsplan for 
Trodal boligfelt (versjon 201202-2) datert 4.6.2014. 
 

 
Plankart endring 2021 

 
FLOMSIKRING 
Skred AS har beregnet flom, foreslått åpning av nedre deler av Trodalsbekken og vist to ulike 
scenarier for tiltak oppstrøms nedbørsfeltet. De nevnte tiltakene er beskrevet i rapport (Skred 
2020). «Grunnet liten samtidighet mellom flomforløp i Søre Brynsåa er en eventuell forsterkning 
av avskjæring av deler av Trodalsbekken ikke vurdert å utgjøre en signifikant endring av 
dimensjonerende flommer i Søre Brynsåa». 
 
Det er redegjort for kapasitet, samtidighet og årssikker vannføring i rapporten.  
Det er verken myrer eller vann i nedbørfeltet som sørger for en jevn tilførsel av vann i perioder 
uten nedbør. I perioder uten nedbør vil det kun være grunnvannstilsig i bekken. Det virker trolig 
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at Trodalsbekken kan tørke ut hyppigere enn hvert 10. år og således ikke har årssikker 
vannføring etter definisjonen i vannressursloven. 
Løsning for åpning av bekkeløp 

 
 
Skissert skråningsutslag for bekkeåpning mellom Ole Stenens veg og Søre Brynsåa (Illustrasjon 
Norconsult AS) 
 
Utforming og plassbehov  

 
Illustrasjon Norconsult AS 
Effekt på omliggende områder  
Det er verifisert hvorvidt bekkeåpningen vil kunne medføre økt ulempe for omliggende områder 
grunnet manglende kapasitet i Bru Kongsvegen.  
Dette er verifisert med å sammenligne en 200-årsflom inkl. klimapåslag i Søre Brynsåa ved 
eksisterende tilstand med den vurderte bekkeåpningen. Beregningene viser en teoretisk økning i 
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vannstand oppstrøms Kongsvegen på rundt 2 cm, noe som underbygger tidligere vurderinger om 
at endringen her kun vil være teoretisk.  
De hydrauliske simuleringene viser at omleggingen av bekken ikke vil gi økt ulempe for 
omliggende områder sammenlignet med nåsituasjonen. Indikert oversvømt areal er 
sammenlignet i Figur 19. 

 
Figur 19: 200-årsflom ink. klimapåslag i Søre Brynsåa for eks. tiltak (v) og med planlagt 
bekkeåpning (h). 
 
Konklusjon  
En åpning av nedre del av Trodalsbekken med utløp i Søre Brynsåa vurderes å være 
gjennomførbar og kunne gi en tilfredsstillende håndtering av dimensjonerende flomstørrelser.  
Kulvert under Ole Stenens veg har krav til kapasitet for en 50-årsflom jamfør krav i Statens 
vegvesen sine håndbøker. Det foreslås likevel å dimensjonere kulvert for 200-årsflom inkl. 
klimapåslag ettersom det vil være krevende å sikre alternativ flomvei tilbake til bekkeløp uten 
betydelige endringer i eksisterende veier. 2 x Ø1400 rørkulverter under Ole Stenens veg vil gi 
tilstrekkelig kapasitet. Kulvertenes kapasitet er verifisert opp mot oppstuving fra Søre Brynsåa 
under flom og funnet akseptabel.  
Tiltaket gir ikke omliggende områder økt ulempe ved flom sammenlignet med nåsituasjonen.  
 
Vurdering av flomforhold i Søre Brynsåa, - notat Norconsult 29.11.2021 
Notatet svarer ut følgende punkt ifb. med reguleringsplan Trodalen og åpning av Trodalsbekken: 

• Hvorfor masseavlagringsbassenget oppstrøms Kongsvegen utgår. 
• Hvordan ny bru i Gamlevegen påvirker transport av masse i Søre Brynsåa. 
• Hvordan åpning av Trodalsbekken påvirker flomsituasjon i Søre Brynsåa. 

 
Notatet fletter sammen tidligere vurdering av Norconsult og Skred samt noen nye vurderinger 
der nødvendig for å forsterke argumentene. 
 
Konklusjonene er: 
1)  Det er ikke hensiktsmessig med massebasseng rett oppstrøms Kongsvegen. Bassenget  

blir for bratt og smalt til å være effektivt. Det er et stort og kostbart inngrep som vil hindre 
fiskeoppgang. Bassengets opprinnelige funksjon var å beskytte den planlagte barnehagen 
som lå lavt over Søre Brynsåa, men barnehagen er nå tatt ut av reguleringsplanen.  
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2) En overordnet vurdering av forskjellige tiltak for å øke flomkapasitet under Gamlevegen er 

utført. Det er konkludert at en ny bru er den beste løsningen mtp. flomfare og eksisterende 
bebyggelse gitt forholdet rundt vegen. Etablering av ny bru gjør at litt mindre masse blir 
«fanget» rett bak Gamlevegen (dette er detaljskrevet), men det blir trolig minimalt med økt 
massetransport helt ned ved Kongsvegen. Hvis det likevel er ønskelig med tiltak for 
massetransport, er løsningen mer robust hvis det etableres nytt massebasseng oppstrøms 
Gamlevegen og ikke oppstrøms Kongsvegen. 
 

3) Ny bru for Gamlevegen vil føre til at man unngår oppstuving oppstrøms, og at masse som 
før ville blitt avsatt rett oppstrøms den gamle brua isteden transporteres forbi, slik at 
massetransporten øker noe. Utforming av elveløpet, bruk av terskler eller massebasseng 
kan redusere transporten.  
 

4) Åpning av Trodalsbekken har lite påvirkning på flomsituasjonen i Søre Brynsåa. 
Tiltak i forbindelse med åpning av Trodalsbekken inkluderer:  

• Åpning og erosjonssikring av bekken fra innløpet av røret til samløpet med Søre 
Brynsåa rett oppstrøms Kongsvegen. Erosjonssikring.  

• Masseavlagringsbasseng med åpen steinterskel. Flomvoll som leder vann inn til 
bassenget.  

• Kulvert under ny adkomstvei til boligtrinn 2 og 3 (ikke vist) og kulvert under Ole 
Stenens veg.  

• Tilpasset terreng for etablering av en flomslette mellom Ole Stenens veg og Søre 
Brynsåa.  

• Meandrerende djupål gjennom hele strekningen.  
• Stedegne masser og vegetasjon over erosjonssikringslaget.  

 
Åpning av Trodalsbekken 
VEG 
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Vegføring planendring nytt offentlig ettersyn 
og vegføring plan offentlig ettersyn 2019/202: 
Ny planendring over til venstre.  
   
 
MERKNADER FRA OFFENTLIG ETTERSYN 2019/2020 
Merknader ved offentlig ettersyn 2019/2020 er vedlagt i sammendrag med kommune-
direktørens kommentarer. Merknader fra NVE/grunnlaget for innsigelse er svart ut i 
utredninger vedlagt og lagt til grunn for nytt offentlig ettersyn.  
 
INNSPILL TIL NYTT VARSEL OM PLANENDING 2021 
Innspillene er innarbeidet i planforslaget ved nytt offentlig ettersyn.  
 
ROS-ANALYSE 
ROS-analyse er ikke oppdatert fra offentlig ettersyn 2019/2020 men tiltak knyttet il flom og 
overvann er utfyllende vurdert og dokumentert i vedlagte dokumenter.  
 
 
Vurderinger: 
Planendringen foreslås for å imøtekomme innsigelse fra NVE til planforslaget som var på 
høring i planprosessen 2019/2020.  
 
Boligutbygging Trodal 
Flomsikringstiltak er nødvendig for videreføring av utbygging i Trodal. Det er vurdert flere 
løsninger for håndtering av flom og overvann. Kostnader, omfang av tiltak og konsekvenser 
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ved gjennomføring har vært vurdert av Norconsult AS og Skred AS. I denne prosessen har 
hensynet til videreføring av utbygging i regulert boligområde hatt overordnet fokus og 
prioritet.  
 
Barnehagetomt 
Løsning for flom og overvann i Søre Brynsåa og Trodalsbekken berører arealet avsatt til 
barnehagetomt i gjeldende reguleringsplanen. Etter kommunedirektørens vurdering er 
betydningen av løsning for videre boligutbygging viktigere enn å beholde en fremtidig 
barnehagetomt. Det er ikke funnet behov for å relokalisere tomt for barnehage innenfor 
planområdet.  
Barnehagetomten har tidligere vært vurdert mht. barnehagedekning, utbyggingsbehov mv. 
og har ikke så langt vært en tomt for utbygging av barnehage i kommunal eller privat regi. 
 
 
AREALUTVIDELSE/AREALEDRIGNER 
Planavgrensningen er endret med utvidelse av planområdet mot sør/sørøst. Dette er  
LNF-område som foreslås omregulert for endret plassering av veg og flomsikring. 
 

Kartutsnitt til venstre viser 
utvidet areal i plan-
avgrensning. Kart i AR5 viser 
skog med middels bonitet 
for utvidet areal for justert 
vegføring mot Gamlevegen 
og skog høy bonitet i 
utvidelse nedre 
areal/utvidelse for 
flomsikring/vegomlegging. 
 
Arealutvidelsen er 4 daa. 
Denne utvidelsen av 
planområde gir svært viktige 
endringer der bekkeløp og 

veg blir liggende mer adskilt med veg lagt på et høydedrag, mens Trodalsbekken blir liggende 
i opprinnelig bekkeløp i et lavere parti i terrenget. 
 
VEG 
Ved omlegging av veg har dette tidligere vært i dialog med Statens vegvesen som i sin 
merknad gir sin tilslutning til løsningen i prinsippet. Det er videre kommunisert krav og 
forventninger til at planlegging og gjennomføring skjer i nært samarbeid med regionale 
myndigheter innen samferdsel og kulturminner.  
 
I planendring er fortau tatt ut og erstattet med gang- og sykkelveg langsmed ny veg fra 
Kongsvegen til Gamlevegen/Sørbygdsvegen. Dette gir en bedring i trafikksikkerhet.  
 
Endret adkomst til boligfeltet, - adkomst endret fra 3 til 2 adkomster fra hovedvegen 
gjennom planområdet. Dette gir større trafikkbelastning på et kryss i forhold til tidligere 
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plan. Det er positivt at antall avkjørsler fra hovedvegen reduseres mht trafikksikkerhet ved 
kryssing av gang-/sykkelveg. Videre er reduksjon av kryssinger av Trodalsbekken bra mht evt. 
flomsituasjoner.   
 
FLOM - OMLEGGING AV BEKK OG SIKRINGSTILTAK 
Tiltak for flom og overvann er utarbeidet av Skred AS og Norconsult AS. Skred AS har gjort en 
uavhengig kontroll av utredninger utarbeidet av Norconsult AS. Disse utredningene danner 
grunnlag for tiltak for å ivareta fare ved flom og overvann i bekker og boligfeltet: 
6. Flom- og overvann – uavhengig vurderinger – Skred AS rev3, 19.10.2020  
7. Forprosjekt bekkeåpning Trodalsbekken, Skred AS 25.1.2021 
8. Vurdering av flomforhold Søre Brynsåa, Norconsult AS 29.11.2021 
9. Åpning av Trodalsbekken og tiltak, Norconsult AS 29.11.2021 
 
Kommunedirektøren følger de faglige anbefalinger som ligger i disse utredningene og 
foreslår at planendring for Trodal boligfelt legges ut på nytt offentlig ettersyn med dette som 
grunnlag.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart datert 29.11.2021 og 
reguleringsbestemmelser, datert 26.11.2021, ut på offentlig ettersyn.  
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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BEHANDLING AV DISPENSASJON - GBNR 66/2 - 
ANTENNESYSTEM/TELEKOMMUNIKASJONSANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 066/002  
Arkivsaksnr.: 21/2418     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
128/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
- Søknad om tillatelse til tiltak 
- Søknad om dispensasjon 
- Situasjonskart 
- Tegning  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/2418 
 
Sammendrag: 
Det søkes om å bytte eksisterende mast på telekommunikasjonsanlegget på eiendommen gbnr. 66/2 
Kampen i Øyer kommune. Ny mast vil bli i nærheten av eksisterende mast. Sistnevnte er 35,5 meter, 
og ny mast blir selvbærende på 42 meter.  
 
Tiltaket betinger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) for 
bygninger og anlegg som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv.  
 
De kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad: 
det søkes om å bytte eksisterende mast på telekommunikasjonsanlegget på eiendommen gbnr. 66/2 
Kampen i Øyer kommune. Ny mast vil bli i nærheten av eksisterende mast. Sistnevnte er 35,5 meter, 
og ny mast blir selvbærende på 42 meter. Den gamle masta må byttes ut, og den nye vil ha 
nødvendig oppgradert utsyr og teknologi. 
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Det foreligger avtale om bruk av grunn med grunneierne.  
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende 
inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal 
varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang 
til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 
19-2 (2). Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. pbl. § 19- 
2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, 
bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-2 (4). 

Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. Pbl. § 19-1: 
 
Statsforvalteren i Innlandet 
Atkomst til arealet er ikke beskrevet. Vi forutsetter at det legges til rette slik at atkomst i 
forbindelse med anleggsarbeid ikke medfører permanent beslag av dyrka jord. 
 
Naboer 
Det bes om fritak fra nabovarsling fordi ingen andre er berørt av tiltaket. Iht. pbl. 19-1 kan dette 
unntas når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Kommunedirektøren er enig i at det 
kan unntas i dette tilfellet. Det er ikke naboer i nærheten ut over grunneierne, som er varslet av 
tiltakshaver i eget brev. 
 
Plangrunnlaget 
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Vurdering: 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp  
Anlegget skal ikke ha tilførsel av vann og behøver ikke noe avløpssystem. Takvann vil gå til terreng. I 
den gitte rettighet til å benytte grunneiendommen til å oppføre anlegget, er det gitt rett til ferdsel 
fram til anlegget. Det legges ellers til grunn at det ikke vil bli økt ferdsel ut over dagens situasjon.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse  
Det skal byttes en telemast på g/bnr 66/2. Den nye masten skal oppføres på et skogsareal av høy 
bonitet inntil et eksisterende teknisk bygg. 

Arealet er ikke dyrkbart. Det er viktig at det tas hensyn i anleggsperioden slik at tiltaket ikke 
medfører ulemper for beitedyr i området. 

Utover dette har ikke landbrukskontoret andre merknader til tiltaket. 

 
Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12: KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av 
arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet ikke 
påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over 
eksisterende bebyggelse.  
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for 
å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, 
samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. 
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
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Det er aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang like i nærheten av planlagt tiltak. Det 
forutsettes at disse sonene ikke berøres. 
 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges:  
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis dispensasjon 
dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

Hensynene som ligger til grunn for den konkrete planen det er søkt dispensasjon fra og 
formålsbestemmelsen, er sentrale ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Jo mer 
tungtveiende disse hensyn er, jo sterkere må de grunner som taler for en dispensasjon være. 

Det er LNF-formålet i kommuneplanens arealdel som er utgangspunktet for vurderingen. I LNFR-
område tillates ikke bebyggelse for andre næringsformål enn landbruk. LNF-områder er i 
utgangspunktet underlagt et generelt bygge -og anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, 
natur og friluft. Det er allerede en nærmest tilsvarende mast på eiendommen. Å erstatte denne med 
en ny selvbærende mast kan ikke sies å påvirke hensynene bak arealformål og bestemmelser på en 
negativ måte. 

Videre skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Omsøkte tiltak kan ikke 
sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn heller. En bardunert mast, som den gamle, opptar heller 
noe større areal på bakken. Ferdsel i området vil ikke påvirkes ytterligere, heller ikke gjør det seg 
gjeldende andre ulemper ut fra statusen som LNFR-område. Drift av landbruksareal vil heller ikke 
vanskeliggjøres av tiltaket. Landbrukskontoret har ikke inngitt negativ uttalelse.  

Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse settes ikke vesentlig til side. 

Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
Innledningsvis skal det nevnes at dersom hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, skal det vektlegges i vurderingen mot å gi dispensasjon ifølge 
forarbeidene til § 19-2. I dette tilfellet er det hensynene bak LNF-formålet som er aktuelle. Det er 
tidligere i saksframstillingen slått fast at disse ikke vil bli berørt eller skadelidende ved dette tiltaket. 
Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn av planfaglig karakter som har vekt når det snakkes 
om fordeler og ulemper. 
 
Ved dispensasjon fra loven og dens forskrifter skal kommunen legge særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Dette følger av § 19-2 tredje 
ledd. Disse momentene er å anse som nasjonale interesser. Fremmes slike hensyn, kan det begrunne 
en dispensasjon. Det er etter kommunedirektørens vurdering tilfelle her. Tiltaket medfører bedret 
telekommunikasjon. Det må sies å være en fordel både for lokalbefolkning og sett i et større 
samfunnsperspektiv. På grunn av krav til økt kapasitet og bedring av sikkerheten for overføring av 
kommunikasjon rundt om i landet oppgraderer Telenor Infra AS flere av sine anlegg. Den 
eksisterende masten er utslitt og må byttes, samt at den nye kan bære mer nødvendig teknisk utsyr 
for å sikre infrastruktur som mobildekning er. 
 
Det er ikke tvilsomt at basestasjonen i seg selv vil ha visse ulemper sett i forhold til om ingenting 
fantes på eiendommen. Blant annet vil basestasjonen avvike fra de naturlige omgivelsene der hvor 
den skal plasseres. Uten at det er sagt direkte i lov eller forarbeider, vil det ifølge Statsforvalteren 
være rimelig å se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen. Det er her tale om en 
utskifting, det antas at det ikke vil være merkbart at masta er 6,5 m høyere. Konsekvensene ved 
dette tiltaket er små, særlig siden det allerede er godkjent en mast på eiendommen. 
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ulempene er begrenset. Selve basestasjonen etterlater seg ikke stort fotavtrykk i naturen.  
 
Fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Hvis konklusjonen etter vurdering av foregående kriterier er at det er anledning til å gi dispensasjon – 
så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering av om den finner grunn til å gi dispensasjon, jf. «kan» i 
§ 19-2 første ledd. 
Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere (og som i tilfelle ikke kan 
avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). 
 
Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser 
skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Plan- 
og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge 
en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget 
ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. 
Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. Det er ikke grunn til å anta at tillatelse i 
denne saken vil ha negative følger for etterfølgende sammenlignbare saker. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) punkt 5 for oppføring av bygninger og anlegg 
som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må innhentes 
der. 
 
Alternativ 2 
 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) punkt 5 for oppføring av bygninger og anlegg 
som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra 
sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om 
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor. 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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GBNR 125/1 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL - ROÅKER 
HYTTEGREND 
REKVIRENT ASTRID HØYESVEEN 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3124     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
130/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling fra Astrid Høyesveen 
2. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Astrid Høyesveen ønsker å dele fra en ca. 13,9 daa stor skogteig på Roåker. Sammen med fem andre 
teiger utgjør området Roåker hyttegrend. Teigen er avsatt i KPA til fritidsbebyggelse (BF1) og en 
mindre del til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). En reguleringsplan for 
området er under utarbeidelse. Jf. KPA bestemmelser, gjelder jordloven §12 fram til en vedtatt 
reguleringsplan foreligger og det er nødvendig med samtykke til deling.  
 
Ved å la jordlovens delingsbestemmelse gjelde fram til detaljregulering har kommunen mulighet til å 
styre arealbruksutviklingen etter de langsiktige målene i landbrukspolitikken, samtidig som man kan 
finne praktiske løsninger overfor de som utvikler eiendommene til utbyggingsformål. 
Kommunedirektøren mener forvaltningen nå skal ta hensyn til at arealet hovedsakelig er avsatt til 
BF1 i KPA og den pågående reguleringsprosessen. Ved å tillate deling legges det til rette for å 
gjennomføre den planlagte arealbruksendringen. Med å knytte vilkår for deling ivaretar en å verne 
om landbrukets produksjonsarealer også etter endt utbygging. Kommunedirektøren mener deling 
kan tilrås. 
 
Saksutredning: 
Astrid Høyesveen søker om å dele fra en ca. 13,9 daa stor skogteig på Roåker, beliggende 2 km vest 
for gardstunet på eiendommen Høglien g/bnr 125/3. Landbrukseiendommen har driftssenter på 
baksida på Tretten. Det er ingen husdyrproduksjon på eiendommen og jordbruksarealene leies bort. 
Eiendommen består av til sammen 543 daa, hvorav 98 daa er fulldyrket areal, 1 daa overflatedyrket 
areal, 10 daa beite, 399 daa med skog og resten av arealet er fordelt på annet markslag, bebygd 
areal, samferdsel og vann.  
 
Omsøkte skogteig er en av seks teiger som er avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA) til 
fritidsbebyggelse (BF1) samt noe LNFR, og det arbeides p.t. med reguleringsplan for området (Roåker 
hyttegrend). Formålet er fradeling av hel teig grunnet ønske om å legge til rette for gjennomføring av 
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den reguleringsplanen som nå er under arbeid på best måte. Ved å fradele teigen med eget g/bnr 
kan det knyttes heftelser på arealet som skal reguleres, uavhengig av resten av gården. Det gir også 
mulighet til å gi nytt bnr. på teigen, få klarlagt eierforhold, eiendomsgrenser, fremtidige veiretter 
m.m. før planen er endelig godkjent, og gjennomføre en grensejustering mellom andre omsøkte 
teiger slik at framtidig fradeling av enkelttomter kan gjennomføres uavhengig av teiggrenser. 
 

 
Kartutsnitt av omsøkt teig g/bnr 125/1, en av seks teiger i Roåker hyttegrend. 
 

 
Forslag til reguleringsplanområde, planid 201904. 
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Venstre: Areal avsatt i KPA. Høyre: Areal avsatt i KPA lagt oppå areal foreslått i reguleringsplan. 
 
LOVGRUNNLAGET  
Det følger av jordloven §12 første ledd at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av §12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern 
av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom 
dei fell inn under formålet i jordlova». 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 8.12.2003 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.  
 
En fradeling med opprettelse av ny registerenhet, jf. matrikkelloven §5, er alltid å betrakte som 
deling iht. jordloven §12, selv om den ikke følges opp av noen overføring av rett. I dette tilfelle skal 
en teig tilhørende g/bnr 125/1 deles fra landbrukseiendommen med eget bnr. med tanke på å få 
gjennomført en enklere arealforvaltning ifm. framtidig fritidsbebyggelse. Siden det ikke foreligger en 
ferdig reguleringsplan for området, er bestemmelsene i KPA vedrørende jordloven §12 fortsatt 
gjeldende og tiltaket må ha samtykke til deling.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Hensynet til tjenlig og variert bruksstruktur  
I jordloven §1 andre ledd står at arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert 
bruksstruktur ut fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, 
arbeid og driftsmessig gode løsninger. I någjeldende landbruksplan har en derfor lagt vekt på at det 
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skal være drift på både store og små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. 
Samtidig har en i behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering.  
 
Høyesveen ønsker å fradele arealet som ligger innenfor det foreslåtte reguleringsplanområdet på 
Roåker. Forslag til reguleringsplanområde går noe utover arealet som er avsatt i KPA. Dette skyldes 
trolig litt grov inntegning i KPA, der en senere har gått i dybden hva gjelder fornuftig arealdisponering 
i reguleringsplanarbeidet.  
 
Arealet som er avsatt til fritidsbebyggelse i KPA utgjør en vesentlig del av reguleringsplanområdet. 
Det resterende arealet er langs ytterkanten av arealet avsatt i KPA. I reguleringsplanen er alt areal 
utenfor hyttetomtene avsatt til LF-friluftsformål. Disse arealene kan brukes til skogproduksjon, men 
dette er ikke omtalt i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene. Der står: 
 
«I områdene som er regulert til friluftsliv skal arealene kunne benyttes til allment friluftsliv. Etter  
avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre  
sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter.  
 
Det tillates mindre terrengarbeider og byggverk for slik tilrettelegging som nevnt over etter avtale  
med grunneier og etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates preparert med  
løypemaskin eller skuter. Turveier tillates brøytet vinterstid».  
 
Det gir begrensninger for en skogproduksjon, i tillegg til ugunstige arronderingsmessige og 
driftsmessige forhold. Dette tilsier at de inneklemte friluftarealenes verdi er begrenset med tanke på 
framtidig skogproduksjon.  
 
Restarealet bør forvaltes av et landbruksforetak, som i likhet med øvrig areal på 
landbrukseiendommen vil skjøtte disse i tråd etter gjeldende regelverk. Alternativet er at utbygger 
o.l. får ansvaret for disse, uten nødvendigvis å ha kunnskap eller ressurser til å følge opp disse 
senere. Det vil derfor være viktig for saken at det settes vilkår om at restarealer sammenføyes i 
matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging. Hvis vilkår om sammenføying innlemmes i 
saken, taler dette for samtykke til deling. 
 
Driftsmessig god løsning  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes.  
 
Å dele fra skogteigen vil gi søker restarealer på begge sider. Dette gir ikke en driftsmessig god eller 
bedre løsning. Det taler mot samtykke til deling. 
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Kartutsnitt av omsøkte teig som viser restarealer på begge sider. 
 
Arealressursvern  
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Den skal også hindre oppdelinger som gjør det vanskelig å 
nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift, i tillegg 
til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små eiendommer. Begrepet «arealressursene» 
gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Ved vurderingen av «hensynet til vern av arealressursene» står det under pkt. 5.5.3.2 i M-2/2021 at 
forvaltningen må ta utgangspunkt i den plansituasjon som foreligger. Det innebærer at hensynet til 
godkjente planer fortsatt er sentralt ved vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om 
dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i bestemmelsen.  
 
Arealet er hovedsakelig avsatt i KPA som areal til fritidsbebyggelse. Det resterende arealet er langs 
ytterkanten av området, som er avsatt til LNFR. Området rundt hyttene er i regulerings-planforslaget 
avsatt til LF, men uten bestemmelser om hogst eller annen landbruksdrift. Det er i stedet lagt inn 
bestemmelser om friluftsliv. Siden arealet i KPA trolig var grovt inntegnet, vurderes det til at 
reguleringsplanforslaget bør hensyntas ved å samtykke til deling. 
 
Andre hensyn  
Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven §1 
tredje ledd. Det innebærer at det ved vurderingen etter tredje ledd ikke skal tas hensyn til andre 
momenter enn de som nevnes der. Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt, noe som betyr at 
det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og 
kulturhistoriske verdier.  
 
Hensynet med å skaffe tomter til næringsvirksomhet faller utenfor lovens formålsbestemmelse og 
kan derfor ikke hensyntas under «andre hensyn». 
 
Helhetsvurdering  
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes 
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med 
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hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer til landbruksformål der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å 
kunne slå et mindre areal sammen med et større naboareal.  
 
I denne saken er det vanskelig å finne gode argumenter for at omsøkt areal er i tråd med jordlovens 
formålsbestemmelse. Men forvaltningen skal ta hensyn til godkjente planer i vurderingen for vern av 
arealressursene. Ettersom omsøkt areal hovedsakelig er avsatt som fritidsbebyggelse i KPA, og det 
pågår et reguleringsplanarbeid for området, er det etter kommunedirektørens vurdering at dette bør 
vektlegges og taler for samtykke til deling. Ved at det i tillegg settes vilkår for samtykke til deling 
vurderes det til at en også ivaretar de langsiktige mål om å ta hensyn til landbrukets 
produksjonsarealer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Astrid 
Høyesveen om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 125/1 tilhørende g/bnr 125/3.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 bortfaller 
delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier av 
hovedeiendommen g/bnr 125/3.  

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging, 
senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 128/3- BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL - ROÅKER 
HYTTEGREND - 
REKVIRENT GERD MARIT PEDERSEN 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3125     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
131/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling fra Gerd Marit Pedersen og Arne Sagmoens etterlatte ved Karin 
Sagmoen 

2. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Gerd Marit Pedersen og Karin Sagstuen ønsker å dele fra en ca. 20,7 daa stor skogteig på Roåker. 
Sammen med fem andre teiger utgjør området Roåker hyttegrend. Teigen er avsatt i KPA til 
fritidsbebyggelse (BF1) og en mindre del til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). 
En reguleringsplan for området er under utarbeidelse. Jf. KPA bestemmelser, gjelder jordloven §12 
fram til en vedtatt reguleringsplan foreligger og det er nødvendig med samtykke til deling.  
 
Ved å la jordlovens delingsbestemmelse gjelde fram til detaljregulering har kommunen mulighet til å 
styre arealbruksutviklingen etter de langsiktige målene i landbrukspolitikken, samtidig som man kan 
finne praktiske løsninger overfor de som utvikler eiendommene til utbyggingsformål. 
Kommunedirektøren mener forvaltningen nå skal ta hensyn til at arealet hovedsakelig er avsatt til 
BF1 i KPA og den pågående reguleringsprosessen. Ved å tillate deling legges det til rette for å 
gjennomføre den planlagte arealbruksendringen. Med å knytte vilkår for deling ivaretar en å verne 
om landbrukets produksjonsarealer også etter endt utbygging. Kommunedirektøren mener deling 
kan tilrås. 
 
Saksutredning: 
Gerd Marit Pedersen (½ landbrukseiendommen) og Karin Sagstuen (ervervet ½ 
landbrukseiendommen den 15.11.2021) søker om å dele fra en ca. 20,7 daa stor skogteig på Roåker, 
beliggende 4 km nordvest for gardstunet på eiendommen Vike Søndre g/bnr 128/3. 
Landbrukseiendommen har driftssenter på baksida på Tretten. Det er ingen husdyrproduksjon på 
eiendommen og jordbruksarealene leies bort. Eiendommen består av til sammen 1307 daa, hvorav 
134 daa er fulldyrket areal, 33 daa beite, 925 daa med skog og resten av arealet er fordelt på annet 
markslag, bebygd areal, samferdsel og vann. 
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Omsøkte skogteig er en av seks teiger som er avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA) til 
fritidsbebyggelse (BF1) og LNFR, og det arbeides p.t. med reguleringsplan for området (Roåker 
hyttegrend). Formålet er fradeling av hel teig grunnet ønske om å legge til rette for gjennomføring av 
den reguleringsplanen som nå er under arbeid på best måte. Ved å fradele teigen med eget g/bnr 
kan det knyttes heftelser på arealet som skal reguleres, uavhengig av resten av gården. Det gir også 
mulighet til å gi nytt bnr. på teigen, få klarlagt eierforhold, eiendomsgrenser, fremtidige veiretter 
m.m. før planen er endelig godkjent, og gjennomføre en grensejustering mellom andre omsøkte 
teiger slik at framtidig fradeling av enkelttomter kan gjennomføres uavhengig av teiggrenser. 
 

 
Kartutsnitt av omsøkt teig g/bnr 128/3, en av seks teiger i Roåker hyttegrend. 
 

 
Forslag til reguleringsplanområde, planid 201904. 
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Venstre: Areal avsatt i KPA. Høyre: Areal avsatt i KPA lagt oppå areal foreslått i reguleringsplan. 
 
LOVGRUNNLAGET  
Det følger av jordloven §12 første ledd at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av §12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern 
av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- 
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom 
dei fell inn under formålet i jordlova». 
 
VURDERING 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 8.12.2003 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.  
 
En fradeling med opprettelse av ny registerenhet, jf. matrikkelloven §5, er alltid å betrakte som 
deling iht. jordloven §12, selv om den ikke følges opp av noen overføring av rett. I dette tilfelle skal 
en teig tilhørende g/bnr 128/3 deles fra landbrukseiendommen med eget bnr. med tanke på å få 
gjennomført en enklere arealforvaltning ifm. framtidig fritidsbebyggelse. Siden det ikke foreligger en 
ferdig reguleringsplan for området, er bestemmelsene i KPA vedrørende jordloven §12 fortsatt 
gjeldende og tiltaket må ha samtykke til deling. 
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Hensynet til tjenlig og variert bruksstruktur  
I jordloven §1 andre ledd står at arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert 
bruksstruktur ut fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, 
arbeid og driftsmessig gode løsninger. I någjeldende landbruksplan har en derfor lagt vekt på at det 
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skal være drift på både store og små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. 
Samtidig har en i behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering.  
 
Pedersen og Sagstuen ønsker å fradele arealet som ligger innenfor det foreslåtte 
reguleringsplanområdet på Roåker. Forslag til reguleringsplanområde går noe utover arealet som er 
avsatt i KPA. Dette skyldes trolig litt grov inntegning i KPA, der en senere har gått i dybden hva 
gjelder fornuftig arealdisponering i reguleringsplanarbeidet.  
 
Arealet som er avsatt til fritidsbebyggelse i KPA utgjør sammen med areal til renovasjonsanlegg, 
parkering mm. en vesentlig del av reguleringsplanområdet. I reguleringsplanen er alt øvrig areal 
avsatt til LF-friluftsformål. Dette arealet kan brukes til skogproduksjon, men det er ikke omtalt i de 
foreslåtte reguleringsbestemmelsene. Der står:  
 
«I områdene som er regulert til friluftsliv skal arealene kunne benyttes til allment friluftsliv. Etter  
avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre  
sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter. 
 
Det tillates mindre terrengarbeider og byggverk for slik tilrettelegging som nevnt over etter avtale  
med grunneier og etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates preparert med  
løypemaskin eller skuter. Turveier tillates brøytet vinterstid».  
 
Det gir begrensninger for en skogproduksjon, i tillegg til ugunstige arronderingsmessige og 
driftsmessige forhold. Dette tilsier at de inneklemte friluftarealenes verdi er begrenset med tanke på 
framtidig skogproduksjon.  
 
Restarealet bør forvaltes av et landbruksforetak, som i likhet med øvrig areal på 
landbrukseiendommen vil skjøtte disse i tråd etter gjeldende regelverk. Alternativet er at utbygger 
o.l. får ansvaret for disse, uten nødvendigvis å ha kunnskap eller ressurser til å følge opp disse 
senere. Det vil derfor være viktig for saken at det settes vilkår om at restarealer sammenføyes i 
matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging. Hvis vilkår om sammenføying innlemmes i 
saken, taler dette for samtykke til deling. 
 
Driftsmessig god løsning  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes.  
 
Å dele fra skogteigen vil gi søker restarealer på begge sider. Dette gir ikke en driftsmessig god eller 
bedre løsning. Det taler mot samtykke til deling. 
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Kartutsnitt av omsøkte teig som viser restarealer på begge sider. 
 
Arealressursvern  
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Den skal også hindre oppdelinger som gjør det vanskelig å 
nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift, i tillegg 
til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små eiendommer. Begrepet «arealressursene» 
gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Ved vurderingen av «hensynet til vern av arealressursene» står det under pkt. 5.5.3.2 i M-2/2021 at 
forvaltningen må ta utgangspunkt i den plansituasjon som foreligger. Det innebærer at hensynet til 
godkjente planer fortsatt er sentralt ved vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om 
dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i bestemmelsen.  
 
Arealet er hovedsakelig avsatt i KPA som areal til fritidsbebyggelse. Det resterende arealet er langs 
ytterkanten av området, og er avsatt til LNFR. Området rundt hyttene er i regulerings-planforslaget 
avsatt til LF, men uten bestemmelser om hogst eller annen landbruksdrift. Det er i stedet lagt inn 
bestemmelser om friluftsliv. Siden arealet i KPA trolig var grovt inntegnet, vurderes det til at 
reguleringsplanforslaget bør hensyntas ved å samtykke til deling. 
 
Andre hensyn  
Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven §1 
tredje ledd. Det innebærer at det ved vurderingen etter tredje ledd ikke skal tas hensyn til andre 
momenter enn de som nevnes der. Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt, noe som betyr at 
det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og 
kulturhistoriske verdier.  
 
Hensynet med å skaffe tomter til næringsvirksomhet faller utenfor lovens formålsbestemmelse og 
kan derfor ikke hensyntas under «andre hensyn». 
 
Helhetsvurdering  
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes 
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer til landbruksformål der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å 
kunne slå et mindre areal sammen med et større naboareal.  
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I denne saken er det vanskelig å finne gode argumenter for at omsøkt areal er i tråd med jordlovens 
formålsbestemmelse. Men forvaltningen skal ta hensyn til godkjente planer i vurderingen for vern av 
arealressursene. Ettersom omsøkt areal hovedsakelig er avsatt som fritidsbebyggelse i KPA, og det 
pågår et reguleringsplanarbeid for området, er det etter kommunedirektørens vurdering at dette bør 
vektlegges og taler for samtykke til deling. Ved at det i tillegg settes vilkår for samtykke til deling 
vurderes det til at en også ivaretar de langsiktige mål om å ta hensyn til landbrukets 
produksjonsarealer. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Gerd Marit 
Pedersen og Karin Sagmoen om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 128/3. 

2.  Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 bortfaller 
delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eiere av 
hovedeiendommen g/bnr 128/3. 

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging, 
senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 128/1 OG 125/2- BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL -  ROÅKER 
HYTTEGREND 
REKVIRENT FREDIN WIKER 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3128     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
132/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling på g/bnr 128/1 fra Fredin Wiker 
2. Søknad om fradeling på g/bnr 125/2 fra Fredin Wiker 
3. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Fredin Wiker ønsker å dele fra to skogteiger på henholdsvis 33,9 daa og 7 daa på Roåker. Sammen 
med fire andre teiger utgjør området Roåker hyttegrend. Teigene er avsatt i KPA til fritidsbebyggelse 
(BF1) og en mindre del til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). En 
reguleringsplan for området er under utarbeidelse. Jf. KPA bestemmelser, gjelder jordloven §12 fram 
til en vedtatt reguleringsplan foreligger og det er nødvendig med samtykke til deling.  
 
Ved å la jordlovens delingsbestemmelse gjelde fram til detaljregulering har kommunen mulighet til å 
styre arealbruksutviklingen etter de langsiktige målene i landbrukspolitikken, samtidig som man kan 
finne praktiske løsninger overfor de som utvikler eiendommene til utbyggingsformål. 
Kommunedirektøren mener forvaltningen nå skal ta hensyn til at arealet hovedsakelig er avsatt til 
BF1 i KPA og den pågående reguleringsprosessen. Ved å tillate deling legges det til rette for å 
gjennomføre den planlagte arealbruksendringen. Med å knytte vilkår for deling ivaretar en å verne 
om landbrukets produksjonsarealer også etter endt utbygging. Kommunedirektøren mener deling 
kan tilrås. 
 
Saksutredning: 
Fredin Wiker søker om å dele fra to skogteiger på henholdsvis 33,9 daa og 7 daa på Roåker, 
beliggende ca. 4 km nordvest for gardstunet på eiendommen Vike Nordre g/bnr 128/1. 
Landbrukseiendommen har driftssenter på baksida på Tretten, hvor Wiker driver med 
melkeproduksjon og framfôring av storfe. Eiendommen består av til sammen 1823 daa, hvorav 175 
daa er fulldyrket areal, 3 daa overflatedyrket areal, 55 daa beite, 1183 daa med skog og resten av 
arealet er fordelt på annet markslag, bebygd areal, samferdsel og vann.  
 
Omsøkte skogteiger er to av seks teiger som er avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA) til 
fritidsbebyggelse (BF1) samt noe LNFR, og det arbeides p.t. med reguleringsplan for området (Roåker 



  Sak 132/21 
 

 Side 51 av 68   
 

hyttegrend). Formålet er fradeling av hele teiger grunnet ønske om å legge til rette for gjennomføring 
av den reguleringsplanen som nå er under arbeid på best måte. Ved å fradele teigene med eget 
g/bnr kan det knyttes heftelser på arealet som skal reguleres, uavhengig av resten av gården. Det gir 
også mulighet til å gi nytt bnr. på teigene, få klarlagt eierforhold, eiendomsgrenser, fremtidige 
veiretter m.m. før planen er endelig godkjent, og gjennomføre en grensejustering mellom andre 
omsøkte teiger slik at framtidig fradeling av enkelttomter kan gjennomføres uavhengig av 
teiggrenser. 
 

 
Kartutsnitt av omsøkt teig g/bnr 128/1, en av seks teiger i Roåker hyttegrend. 
 

 
Kartutsnitt av omsøkt teig g/bnr 125/2, en av seks teiger i Roåker hyttegrend. 
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Forslag til reguleringsplanområde, planid 201904. 
 

 
Venstre: Areal avsatt i KPA. Høyre: Areal avsatt i KPA lagt oppå areal foreslått i reguleringsplan. 
 
LOVGRUNNLAGET  
Det følger av jordloven §12 første ledd at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av §12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern 
av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- 
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom 
dei fell inn under formålet i jordlova». 
 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 8.12.2003 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.  
 
En fradeling med opprettelse av ny registerenhet, jf. matrikkelloven §5, er alltid å betrakte som 
deling iht. jordloven §12, selv om den ikke følges opp av noen overføring av rett. I dette tilfelle skal to 
teiger tilhørende g/bnr 125/2 og g/bnr 128/1 deles fra landbrukseiendommen med eget bnr. med 
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tanke på å få gjennomført en enklere arealforvaltning ifm. framtidig fritidsbebyggelse. Siden det ikke 
foreligger en ferdig reguleringsplan for området, er bestemmelsene i KPA vedrørende jordloven §12 
fortsatt gjeldende og tiltaket må ha samtykke til deling.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Hensynet til tjenlig og variert bruksstruktur  
I jordloven §1 andre ledd står at arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert 
bruksstruktur ut fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, 
arbeid og driftsmessig gode løsninger. I någjeldende landbruksplan har en derfor lagt vekt på at det 
skal være drift på både store og små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. 
Samtidig har en i behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering.  
 
Wiker ønsker å fradele arealene som ligger innenfor det foreslåtte reguleringsplanområdet på 
Roåker. Forslag til reguleringsplanområde går noe utover arealet som er avsatt i KPA. Dette skyldes 
trolig litt grov inntegning i KPA, der en senere har gått i dybden hva gjelder fornuftig arealdisponering 
i reguleringsplanarbeidet.  
 
Arealet som er avsatt til fritidsbebyggelse i KPA utgjør en vesentlig del av reguleringsplanområdet. 
Det resterende arealet er langs ytterkanten av arealet avsatt i KPA. I reguleringsplanen er alt areal 
utenfor hyttetomtene avsatt til LF-friluftsformål. Disse arealene kan brukes til skogproduksjon, men 
dette er ikke omtalt i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene. Der står: 
 
«I områdene som er regulert til friluftsliv skal arealene kunne benyttes til allment friluftsliv. Etter  
avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre  
sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter.  
 
Det tillates mindre terrengarbeider og byggverk for slik tilrettelegging som nevnt over etter avtale  
med grunneier og etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates preparert med  
løypemaskin eller skuter. Turveier tillates brøytet vinterstid».  
 
Det gir begrensninger for en skogproduksjon, i tillegg til ugunstige arronderingsmessige og 
driftsmessige forhold. Dette tilsier at de inneklemte friluftarealenes verdi er begrenset med tanke på 
framtidig skogproduksjon.  
 
Restarealet bør forvaltes av et landbruksforetak, som i likhet med øvrig areal på 
landbrukseiendommen vil skjøtte disse i tråd etter gjeldende regelverk. Alternativet er at utbygger 
o.l. får ansvaret for disse, uten nødvendigvis å ha kunnskap eller ressurser til å følge opp disse 
senere. Det vil derfor være viktig for saken at det settes vilkår om at restarealer sammenføyes i 
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matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging. Hvis vilkår om sammenføying innlemmes i 
saken, taler dette for samtykke til deling. 
 
Driftsmessig god løsning  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes.  
 
Å dele fra skogteigene vil gi søker restarealer på begge sider av teig tilhørende g/bnr 128/1. Dette gir 
ikke en driftsmessig god eller bedre løsning. Det taler mot samtykke til deling. Deling på den andre 
teigen vil derimot ikke gi noen driftsmessig dårligere løsning. Her er det kun enden av en større teig 
som skal deles fra. Dette kan tale for samtykke til deling. 
 

 
Kartutsnitt av omsøkte teiger. 
 
Arealressursvern  
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Den skal også hindre oppdelinger som gjør det vanskelig å 
nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift, i tillegg 
til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små eiendommer. Begrepet «arealressursene» 
gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Ved vurderingen av «hensynet til vern av arealressursene» står det under pkt. 5.5.3.2 i M-2/2021 at 
forvaltningen må ta utgangspunkt i den plansituasjon som foreligger. Det innebærer at hensynet til 
godkjente planer fortsatt er sentralt ved vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om 
dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i bestemmelsen. 
 
Arealet er hovedsakelig avsatt i KPA som areal til fritidsbebyggelse. Det resterende arealet er langs 
ytterkanten av området, som er avsatt til LNFR. Området rundt hyttene er i regulerings-planforslaget 
avsatt til LF, men uten bestemmelser om hogst eller annen landbruksdrift. Det er i stedet lagt inn 
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bestemmelser om friluftsliv. Siden arealet i KPA trolig er grovt inntegnet, vurderes det til at 
reguleringsplanforslaget bør hensyntas ved å samtykke til deling. 
 
Andre hensyn  
Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven §1 
tredje ledd. Det innebærer at det ved vurderingen etter tredje ledd ikke skal tas hensyn til andre 
momenter enn de som nevnes der. Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt, noe som betyr at 
det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og 
kulturhistoriske verdier.  
 
Hensynet med å skaffe tomter til næringsvirksomhet faller utenfor lovens formålsbestemmelse og 
kan derfor ikke hensyntas under «andre hensyn». 
 
Helhetsvurdering  
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes 
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer til landbruksformål der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å 
kunne slå et mindre areal sammen med et større naboareal.  
 
I denne saken er det vanskelig å finne gode argumenter for at omsøkt areal er i tråd med jordlovens 
formålsbestemmelse. Men forvaltningen skal ta hensyn til godkjente planer i vurderingen for vern av 
arealressursene. Ettersom omsøkt areal hovedsakelig er avsatt som fritidsbebyggelse i KPA, og det 
pågår et reguleringsplanarbeid for området, er det etter kommunedirektørens vurdering at dette bør 
vektlegges og taler for samtykke til deling. Ved at det i tillegg settes vilkår for samtykke til deling 
vurderes det til at en også ivaretar de langsiktige mål om å ta hensyn til landbrukets 
produksjonsarealer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknader fra Fredin 
Wiker om fradeling av teiger som omsøkt på g/bnr 128/1 og 125/2.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 bortfaller 
delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier av 
hovedeiendommen g/bnr 128/1. 

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging, 
senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 127/2 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL ROÅKER 
HYTTEGREND 
REKVIRENT VIDAR ØDEGÅRD 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3129     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
133/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling fra Vidar Ødegård 
2. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Vidar Ødegård ønsker å dele fra en ca. 25,3 daa stor skogteig på Roåker. Sammen med fem andre 
teiger utgjør området Roåker hyttegrend. Teigen er avsatt i KPA til fritidsbebyggelse (BF1) og en 
mindre del til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). En reguleringsplan for 
området er under utarbeidelse. Jf. KPA bestemmelser, gjelder jordloven §12 fram til en vedtatt 
reguleringsplan foreligger og det er nødvendig med samtykke til deling.  
 
Ved å la jordlovens delingsbestemmelse gjelde fram til detaljregulering har kommunen mulighet til å 
styre arealbruksutviklingen etter de langsiktige målene i landbrukspolitikken, samtidig som man kan 
finne praktiske løsninger overfor de som utvikler eiendommene til utbyggingsformål. 
Kommunedirektøren mener forvaltningen nå skal ta hensyn til at arealet hovedsakelig er avsatt til 
BF1 i KPA og den pågående reguleringsprosessen. Ved å tillate deling legges det til rette for å 
gjennomføre den planlagte arealbruksendringen. Med å knytte vilkår for deling ivaretar en å verne 
om landbrukets produksjonsarealer også etter endt utbygging. Kommunedirektøren mener deling 
kan tilrås. 
 
Saksutredning: 
Vidar Ødegård søker om å dele fra en ca. 25,3 daa stor skogteig på Roåker, beliggende 3 km nordvest 
for gardstunet på eiendommen Søristuen g/bnr 127/2. Landbrukseiendommen har driftssenter på 
baksida på Tretten. Ødegård er med i Stalsberg samdrift hvor de driver med melkeproduksjon, 
ammekyr og framfôring av storfe. Eiendommen består av til sammen 990 daa, hvorav 111 daa er 
fulldyrket areal, 13 daa beite, 542 daa med skog og resten av arealet er fordelt på annet markslag, 
bebygd areal, samferdsel og vann. 
 
 
Omsøkte skogteig er en av seks teiger som er avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA) til 
fritidsbebyggelse (BF1) samt noe LNFR, og det arbeides p.t. med reguleringsplan for området (Roåker 
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hyttegrend). Formålet er fradeling av hel teig grunnet ønske om å legge til rette for gjennomføring av 
den reguleringsplanen som nå er under arbeid på best måte. Ved å fradele teigen med eget g/bnr 
kan det knyttes heftelser på arealet som skal reguleres, uavhengig av resten av gården. Det gir også 
mulighet til å gi nytt bnr. på teigen, få klarlagt eierforhold, eiendomsgrenser, fremtidige veiretter 
m.m. før planen er endelig godkjent, og gjennomføre en grensejustering mellom andre omsøkte 
teiger slik at framtidig fradeling av enkelttomter kan gjennomføres uavhengig av teiggrenser. 
 

 
Kartutsnitt av omsøkt teig g/bnr 127/2, en av seks teiger i Roåker hyttegrend 
 

 
Forslag til reguleringsplanområde, planid 201904 
 

 
Venstre: Areal avsatt i KPA. Høyre: Areal avsatt i KPA lagt oppå areal foreslått i reguleringsplan. 
 
LOVGRUNNLAGET  
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Det følger av jordloven §12 første ledd at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av §12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern 
av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom 
dei fell inn under formålet i jordlova». 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 8.12.2003 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.  
 
En fradeling med opprettelse av ny registerenhet, jf. matrikkelloven §5, er alltid å betrakte som 
deling iht. jordloven §12, selv om den ikke følges opp av noen overføring av rett. I dette tilfelle skal 
en teig tilhørende g/bnr 127/2 deles fra landbrukseiendommen med eget bnr. med tanke på å få 
gjennomført en enklere arealforvaltning ifm. framtidig fritidsbebyggelse. Siden det ikke foreligger en 
ferdig reguleringsplan for området, er bestemmelsene i KPA vedrørende jordloven §12 fortsatt 
gjeldende og tiltaket må ha samtykke til deling.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Hensynet til tjenlig og variert bruksstruktur  
I jordloven §1 andre ledd står at arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert 
bruksstruktur ut fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, 
arbeid og driftsmessig gode løsninger. I någjeldende landbruksplan har en derfor lagt vekt på at det 
skal være drift på både store og små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. 
Samtidig har en i behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering.  
 
Ødegård ønsker å fradele arealet som ligger innenfor det foreslåtte reguleringsplanområdet på 
Roåker. Forslag til reguleringsplanområde går noe utover arealet som er avsatt i KPA. Dette skyldes 
trolig litt grov inntegning i KPA, der en senere har gått i dybden hva gjelder fornuftig arealdisponering 
i reguleringsplanarbeidet.  
 
Arealet som er avsatt til fritidsbebyggelse i KPA utgjør en vesentlig del av reguleringsplanområdet. 
Det resterende arealet er langs ytterkanten av arealet avsatt i KPA. I reguleringsplanen er alt areal 
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utenfor hyttetomtene avsatt til LF-friluftsformål. Disse arealene kan brukes til skogproduksjon, men 
dette er ikke omtalt i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene. Der står: 
 
«I områdene som er regulert til friluftsliv skal arealene kunne benyttes til allment friluftsliv. Etter  
avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre  
sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter.  
 
Det tillates mindre terrengarbeider og byggverk for slik tilrettelegging som nevnt over etter avtale  
med grunneier og etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates preparert med  
løypemaskin eller skuter. Turveier tillates brøytet vinterstid».  
 
Det gir begrensninger for en skogproduksjon, i tillegg til ugunstige arronderingsmessige og 
driftsmessige forhold. Dette tilsier at de inneklemte friluftarealenes verdi er begrenset med tanke på 
framtidig skogproduksjon.  
 
Restarealet bør forvaltes av et landbruksforetak, som i likhet med øvrig areal på 
landbrukseiendommen vil skjøtte disse i tråd etter gjeldende regelverk. Alternativet er at utbygger 
o.l. får ansvaret for disse, uten nødvendigvis å ha kunnskap eller ressurser til å følge opp disse 
senere. Det vil derfor være viktig for saken at det settes vilkår om at restarealer sammenføyes i 
matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging. Hvis vilkår om sammenføying innlemmes i 
saken, taler dette for samtykke til deling. 
 
Driftsmessig god løsning  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes.  
 
Å dele fra skogteigen vil gi søker restarealer på begge sider, men arealet på vestre side er så lite at 
det ikke har særlig betydning for senere drift på tilgrensende arealer. Dette kan tale for samtykke til 
deling. 
 

 
Kartutsnitt av omsøkte teig som viser restarealene på begge sider. 
 
Arealressursvern  
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Den skal også hindre oppdelinger som gjør det vanskelig å 
nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift, i tillegg 
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til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små eiendommer. Begrepet «arealressursene» 
gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Ved vurderingen av «hensynet til vern av arealressursene» står det under pkt. 5.5.3.2 i M-2/2021 at 
forvaltningen må ta utgangspunkt i den plansituasjon som foreligger. Det innebærer at hensynet til 
godkjente planer fortsatt er sentralt ved vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om 
dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i bestemmelsen.  
 
Arealet er hovedsakelig avsatt i KPA som areal til fritidsbebyggelse. Det resterende arealet er langs 
ytterkanten av området, som er avsatt til LNFR. Området rundt hyttene er i regulerings-planforslaget 
avsatt til LF, men uten bestemmelser om hogst eller annen landbruksdrift. Det er i stedet lagt inn 
bestemmelser om friluftsliv. Siden arealet i KPA trolig var grovt inntegnet, vurderes det til at 
reguleringsplanforslaget bør hensyntas ved å samtykke til deling. 
 
Andre hensyn  
Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven §1 
tredje ledd. Det innebærer at det ved vurderingen etter tredje ledd ikke skal tas hensyn til andre 
momenter enn de som nevnes der. Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt, noe som betyr at 
det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og 
kulturhistoriske verdier.  
 
Hensynet med å skaffe tomter til næringsvirksomhet faller utenfor lovens formålsbestemmelse og 
kan derfor ikke hensyntas under «andre hensyn». 
 
Helhetsvurdering  
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes 
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer til landbruksformål der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å 
kunne slå et mindre areal sammen med et større naboareal.  
 
I denne saken er det vanskelig å finne gode argumenter for at omsøkt areal er i tråd med jordlovens 
formålsbestemmelse. Men forvaltningen skal ta hensyn til godkjente planer i vurderingen for vern av 
arealressursene. Ettersom omsøkt areal hovedsakelig er avsatt som fritidsbebyggelse i KPA, og det 
pågår et reguleringsplanarbeid for området, er det etter kommunedirektørens vurdering at dette bør 
vektlegges og taler for samtykke til deling. Ved at det i tillegg settes vilkår for samtykke til deling 
vurderes det til at en også ivaretar de langsiktige mål om å ta hensyn til landbrukets 
produksjonsarealer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Vidar 
Ødegård om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 127/2.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 bortfaller 
delingssamtykket.  
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3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier av 
hovedeiendommen g/bnr 127/2.  

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging, 
senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 127/1 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL- ROÅKER 
HYTTEGREND 
SØKER: STEINAR ØDEGÅRD 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3130     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
134/21 Plan- og miljøutvalget 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling fra Steinar Ødegård 
2. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Steinar Ødegård ønsker å dele fra en ca. 23,5 daa stor skogteig på Roåker. Sammen med fem andre 
teiger utgjør området Roåker hyttegrend. Teigen er avsatt i KPA til fritidsbebyggelse (BF1) og en 
mindre del til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). En reguleringsplan for 
området er under utarbeidelse. Jf. KPA bestemmelser, gjelder jordloven §12 fram til en vedtatt 
reguleringsplan foreligger og det er nødvendig med samtykke til deling. 
 
Ved å la jordlovens delingsbestemmelse gjelde fram til detaljregulering har kommunen mulighet til å 
styre arealbruksutviklingen etter de langsiktige målene i landbrukspolitikken, samtidig som man kan 
finne praktiske løsninger overfor de som utvikler eiendommene til utbyggingsformål. 
Kommunedirektøren mener forvaltningen nå skal ta hensyn til at arealet hovedsakelig er avsatt til 
BF1 i KPA og den pågående reguleringsprosessen. Ved å tillate deling legges det til rette for å 
gjennomføre den planlagte arealbruksendringen. Med å knytte vilkår for deling ivaretar en å verne 
om landbrukets produksjonsarealer også etter endt utbygging. Kommunedirektøren mener deling 
kan tilrås. 
 
Saksutredning: 
Steinar Ødegård søker om å dele fra en ca. 23,5 daa stor skogteig på Roåker, beliggende 3 km 
nordvest for gardstunet på eiendommen Nordre Ødegård g/bnr 127/1. Landbrukseiendommen har 
driftssenter på baksida på Tretten, hvor Ødegård driver med melkeproduksjon og framfôring av 
storfe. Eiendommen består av til sammen 713 daa, hvorav 132 daa er fulldyrket areal, 12 daa beite, 
393 daa med skog og resten av arealet er fordelt på annet markslag, bebygd areal, samferdsel og 
vann. 
 
Omsøkte skogteig er en av seks teiger som er avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA) til 
fritidsbebyggelse (BF1) samt noe LNFR, og det arbeides p.t. med reguleringsplan for området (Roåker 
hyttegrend). Formålet er fradeling av hel teig grunnet ønske om å legge til rette for gjennomføring av 
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den reguleringsplanen som nå er under arbeid på best måte. Ved å fradele teigen med eget g/bnr 
kan det knyttes heftelser på arealet som skal reguleres, uavhengig av resten av gården. Det gir også 
mulighet til å gi nytt bnr. på teigen, få klarlagt eierforhold, eiendomsgrenser, fremtidige veiretter 
m.m. før planen er endelig godkjent, og gjennomføre en grensejustering mellom andre omsøkte 
teiger slik at framtidig fradeling av enkelttomter kan gjennomføres uavhengig av teiggrenser.  
 

 
Kartutsnitt av omsøkt teig g/bnr 127/1, en av seks teiger i Roåker hyttegrend 
 
 
 

 
Forslag til reguleringsplanområde, planid 201904 
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Venstre: Areal avsatt i KPA. Høyre: Areal avsatt i KPA lagt oppå areal foreslått i reguleringsplan. 
 
LOVGRUNNLAGET 
Det følger av jordloven §12 første ledd at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av §12 tredje ledd: 
 
«Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern 
av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- 
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom 
dei fell inn under formålet i jordlova». 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 8.12.2003 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. 
 
En fradeling med opprettelse av ny registerenhet, jf. matrikkelloven §5, er alltid å betrakte som 
deling iht. jordloven §12, selv om den ikke følges opp av noen overføring av rett. I dette tilfelle skal 
en teig tilhørende g/bnr 127/1 deles fra landbrukseiendommen med eget bnr. med tanke på å få 
gjennomført en enklere arealforvaltning ifm. framtidig fritidsbebyggelse. Siden det ikke foreligger en 
ferdig reguleringsplan for området, er bestemmelsene i KPA vedrørende jordloven §12 fortsatt 
gjeldende og tiltaket må ha samtykke til deling.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Hensynet til tjenlig og variert bruksstruktur 
I jordloven §1 andre ledd står at arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert 
bruksstruktur ut fra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, 
arbeid og driftsmessig gode løsninger. I någjeldende landbruksplan har en derfor lagt vekt på at det 
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skal være drift på både store og små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. 
Samtidig har en i behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering. 
 
Ødegård ønsker om å fradele arealet som ligger innenfor det foreslåtte reguleringsplanområdet på 
Roåker. Forslag til reguleringsplanområde går noe utover arealet som er avsatt i KPA. Dette skyldes 
trolig litt grov inntegning i KPA, der en senere har gått i dybden hva gjelder fornuftig arealdisponering 
i reguleringsplanarbeidet.  
 
Arealet som er avsatt til fritidsbebyggelse i KPA utgjør en vesentlig del av reguleringsplanområdet. 
Det resterende arealet er langs ytterkanten av arealet avsatt i KPA. I reguleringsplanen er alt areal 
utenfor hyttetomtene avsatt til LF-friluftsformål. Disse arealene kan brukes til skogproduksjon, men 
dette er ikke omtalt i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene. Der står: 
 
«I områdene som er regulert til friluftsliv skal arealene kunne benyttes til allment friluftsliv. Etter 
avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre 
sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter. 
 
Det tillates mindre terrengarbeider og byggverk for slik tilrettelegging som nevnt over etter avtale 
med grunneier og etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates preparert med 
løypemaskin eller skuter. Turveier tillates brøytet vinterstid». 
 
Det gir begrensninger for en skogproduksjon, i tillegg til ugunstige arronderingsmessige og 
driftsmessige forhold. Dette tilsier at de inneklemte friluftarealenes verdi er begrenset med tanke på 
framtidig skogproduksjon.  
 
Restarealet bør forvaltes av et landbruksforetak, som i likhet med øvrig areal på 
landbrukseiendommen vil skjøtte disse i tråd etter gjeldende regelverk. Alternativet er at utbygger o.l 
får ansvaret for disse, uten nødvendigvis å ha kunnskap eller ressurser til å følge opp disse senere. 
Det vil derfor være viktig for saken at det settes vilkår om at restarealer sammenføyes i matrikkelen 
med hovedeiendommen etter endt utbygging. Hvis vilkår om sammenføying innlemmes i saken, taler 
dette for samtykke til deling. 
 
Driftsmessig god løsning 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes. 
 
Å dele fra skogteigen vil gi søker restarealer på begge sider. Dette gir ikke en driftsmessig god eller 
bedre løsning. Det taler mot samtykke til deling. 
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Kartutsnitt av omsøkte teig som viser restarealer på begge sider. 
 
Arealressursvern 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Den skal også hindre oppdelinger som gjør det vanskelig å 
nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift, i tillegg 
til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små eiendommer. Begrepet «arealressursene» 
gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Ved vurderingen av «hensynet til vern av arealressursene» står det under pkt. 5.5.3.2 i M-2/2021 at 
forvaltningen må ta utgangspunkt i den plansituasjon som foreligger. Det innebærer at hensynet til 
godkjente planer fortsatt er sentralt ved vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om 
dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i bestemmelsen. 
 
Arealet er hovedsakelig avsatt i KPA som areal til fritidsbebyggelse. Det resterende arealet er langs 
ytterkanten av området, som er avsatt til LNFR. Området rundt hyttene er i regulerings-planforslaget 
avsatt til LF, men uten bestemmelser om hogst eller annen landbruksdrift. Det er i stedet lagt inn 
bestemmelser om friluftsliv. Siden arealet i KPA trolig er grovt inntegnet, vurderes det til at 
reguleringsplanforslaget bør hensyntas ved å samtykke til deling. 
 
Andre hensyn 
Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven §1 
tredje ledd. Det innebærer at det ved vurderingen etter tredje ledd ikke skal tas hensyn til andre 
momenter enn de som nevnes der. Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt, noe som betyr at 
det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og 
kulturhistoriske verdier.  
 
Hensynet med å skaffe tomter til næringsvirksomhet faller utenfor lovens formålsbestemmelse og 
kan derfor ikke hensyntas under «andre hensyn». 
 
Helhetsvurdering 
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes 
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har likevel blitt 
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tillatt for helt små arealer til landbruksformål der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å 
kunne slå et mindre areal sammen med et større naboareal. 
 
I denne saken er det vanskelig å finne gode argumenter for at omsøkt areal er i tråd med jordlovens 
formålsbestemmelse. Men forvaltningen skal ta hensyn til godkjente planer i vurderingen for vern av 
arealressursene. Ettersom omsøkt areal hovedsakelig er avsatt som fritidsbebyggelse i KPA, og det 
pågår et reguleringsplanarbeid for området, er det etter kommunedirektørens vurdering at dette bør 
vektlegges og taler for samtykke til deling. Ved at det i tillegg settes vilkår for samtykke til deling 
vurderes det til at en også ivaretar de langsiktige mål om å ta hensyn til landbrukets 
produksjonsarealer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Steinar 
Ødegård om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 127/1. 

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 bortfaller 
delingssamtykket. 

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier av 
hovedeiendommen g/bnr 127/1. 

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt utbygging, 
senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller delingssamtykket. 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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