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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
118/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart forslagsstiller, 26.10.2022 
2.  Reguleringsbestemmelser sist revidert 31.10.2022. 
3.  Planbeskrivelse, datert 5.7.2021 
4.  ROS-analyse, datert 11.2.2022 
5.  Merknader med kommunedirektørens kommentarer 
6.  Referat fra oppstartmøte, 29.5.2020 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KSTsak 69/2022 av 16.6.2022. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a, med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser, merket med rød skrift. 
 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller har ønske om å endre formål for leilighetsbygg som ennå ikke er realisert. Videre 
omfatter forslaget plassering av bygg for videreutvikling av hotellets fasiliteter med serveringssted og 
slakteri. Serveringsstedet (Pellekroa) er bygd etter en dispensasjonssøknad i 2018. Søknad om 
slakteri har vært dispensasjonsbehandlet i 2022. Byggetillatelse for slakteriet er gitt på bakgrunn av 
innvilget dispensasjon.  
 
Planforslaget foreslår også at alle eksisterende leiligheter omreguleres til kalde senger – fritidsformål. 
Dette er foreslått i overensstemmelse med eierne av leilighetene. Per i dag er det 15 leiligheter som 
har 100% utleieplikt. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Planråd AS på vegne av Pellestova Hotell AS.  
 
BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 
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Planområdet ligger i enden av Hundersetervegen med 
Reinsvatnet i sørøst, Slåseterfjellet og Nevelfjell mot sør. Det 
er i overordnet kommunedelplan for Øyer sør vist til at vegen 
har god kapasitet herunder også med tanke på 
samfunnssikkerhet og beredskap. På sommeren kan man 
også kjøre til Pellestova via fjellvegene. Vinterstid er det 
ingen alternativer til atkomst enn via Hundersætervegen. 
Pellestova er for øvrig svært godt tilgjengelig for myke 
trafikanter, til fots, på ski eller med sykkel.  

 
 
PLANSTATUS  
Overordnet plan er kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 31.05.2007.  
 

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

tilknyttet hotellet og hotellets fasiliteter. Arealformålet for all bebyggelse er herberge/bevertning. 
Leilighetene kunne selges. 
 
Det er i dag oppført 5 leilighetsbygg med totalt 50 leiligheter som er samlet i et eget sameie på 
seksjonert tomt. 15i av disse leilighetene skal leies ut 100%, mens 35 leiligheter ikke har utleieplikt. 
Hotellet har 40 hotellrom med god standard. Videre er det innenfor planområdet oppført en garasje 
for løypemaskin etc. og Pellekroa.  
 
Plassering av bygg avviker noe fra arealformål i gjeldende reguleringsplan, men avvikene setter ikke 
formålet med reguleringsplanen nevneverdig til side. Pellekroa ligger i sin helhet utenfor 
planområdet for gjeldende reguleringsplan. 
 
INNSENDT PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
Det viktigste grepet skulle være å sikre at hotellet forble hotell med overnatting og mulighet for 
utvikling av tilhørende kommersiell virksomhet for å styrke driftsgrunnlaget på hotellet. Det var i 
planforslaget lagt opp til et tydelig skille mellom fritidsformål og hotellformål. For ytterligere 
beskrivelse av planforslaget som ble foreslått til første gangs behandling vises til særutskrift, KST-sak 
69/2022 av 16.6.2022. 
 
PLANPROSESS 
Planforslag for Pellestova, planID 201a, ble behandlet i PMU 7.6.2022 sak 64/22 og kommunestyret 
16.6.2022 KST-sak 69/22. Det ble vedtatt å legge to alternative plankart ut til offentlig ettersyn; 
forslagsstillers forslag og kommunens forslag. Kommunens forslag var at alle nye leilighetsbygg skulle 
være regulert til turist- og fritidsformål.  

 
i I 2010 ble det vedtatt at 15 leiligheter skal være 100% utleieleiligheter. Dette vil da være 
rene næringsleiligheter, og ikke leiligheter for fritids- og turistformål som har utleiekrav på 9 
mnd/år. Vedtaket medførte ikke planendring. 
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Frist for merknader var satt til 12.9.2022. Det har kommet 8 merknader til planen ved offentlig 
ettersyn. Merknadene er gjennomgått og kommentert i eget vedlegg til saken ved sluttbehandling. 
 
INNSPILL TIL ENDRING FRA FORSLAGSSTILLER VED OFFENTLIG ETTERSYN  
Forslagsstiller har til offentlig ettersyn foreslått at området for bygg A3 reguleres til hotell med nye 
overnattingsrom for hotelldriften. Bygg A1 og A2 ønskes, som tidligere, regulert til fritidsformål i 
forslag fra utbygger/konsulent. Se kap. 7 i dokumentet Merknader med kommunedirektørens 
kommentarer.   
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Innkomne merknader ved offentlig ettersyn tar opp spørsmål og problemstillinger som er svart ut i 
eget vedlegg som er vedlagt ved sluttbehandling. Merknader som er tatt til følge er innarbeidet i 
planforslaget som fremlegges til sluttbehandling.  
 
Landskap og infrastruktur 
Landskapstilpasning er kommentert i merknadene fra Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune. 
Ut fra illustrasjonene vil bygg A1 og A2 bryte silhuetten og dermed bli godt synlig fra områdene 
rundt. Dette gjelder spesielt på kveld og natt med tanke på belysning.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Bebyggelsen er knyttet sammen med eksisterende bebyggelse og har parkering lagt under terreng. 
Dette vil begrense inngrep i landskap/terreng. Bebyggelsen ligger i en god avstand til Hafjelltoppen, 
og fremstår som en samlet helhetlig utbygging der terreng og landskap er godt hensyntatt og 
terrenginngrep er begrenset til adkomstveier og bebyggelsens fotavtrykk. Parkering på terreng er i 
hovedsak gjesteparkering for hotellet og dagsturbesøk. 
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Kommunedirektøren kan ikke se at ny bebyggelse vil gi et vesentlig endret bilde av bebyggelsen sett i 
forhold til omgivelsene. Kommunedirektøren tar merknaden til orientering og viser til vedlagte 
illustrasjoner under merknad 1, se vedlegg 5.  
 
Klimavennlige løsninger  
Krav til klimagassregnskap og plan for klimagassreduksjon er uendret i forhold til utsendelse av plan 
til offentlig ettersyn. Fleksibilitet i energiforsyning og energikilder vil i fremtiden også omfatte 
solenergi til strøm, oppvarming av forbruksvann og til oppvarming. Det er derfor innarbeidet 
bestemmelse som åpner for bruk av solcellepaneler i bestemmelsene:  
 
1.10  Solcellepanel (PBL § 12-7, nr. 3) 
Solcellepanel som er integrert i tak og/eller fasader tillates. Solcellepanel på tak skal ha samme 
helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.  
 Barn og unge 
Innlandet fylkeskommune peker i sin merknad på barn og unges interesser.  
Barn og unges interesser vil i denne sammenhengen først og fremst være koblet til trygg ferdsel for 
fotgjengere internt i området og bevaring av eventuelle områder som brukes til lek og opphold i dag. 
Gode løsninger her vil også kunne redusere bilbruken på kortere avstander. Videre må areal for 
opparbeidelse av uterom, lekeplasser og møteplasser, prioriteres og sikres kvaliteter som sol, ly, 
beplantning mm. Det må vurderes om det skal settes bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav til 
f.eks. lekearealer, og om det skal stilles krav til rekkefølge på tiltak. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
I fjellet har det vært mest fokus på at lek kan være over alt, sommer og vinter. For fritidsbruk har 
fjellet, skiløyper, stier for sykkel og gående, alpine nedfarter mm. vært det som trekker folk til disse 
områdene. Det har ikke vært innarbeidede lekeplasser i tilsvarende planer tidligere, og spørsmål om 
barn og unges interesser har vært svart ut med henvisning til bruk av friluftsområder og tilrettelagte 
områder for fritidsaktiviteter som over nevnt. Videre er naturen omkring en viktig boltreplass både 
sommerstid og vinterstid. Planområdet er også preget av et trafikkbilde som vanskeliggjør større 
tilrettelegging innenfor planområdet for lek. Kommunedirektøren finner at lek kan tilrettelegges inne 
på hotellet, utenfor hotellet eller utenfor planområdet. På vinter har Øyer turskiløyper opparbeidet 
aktivitetsområde nord og øst for Pellekroa.  
Områdene rundt Pellestova er eksponert og har begrenset tilvekst av vegetasjon. Tilrettelegging med 
terrenginngrep vil gi eksponerte arealer i sårbar natur. Kommunedirektørens anbefaling er derfor å 
begrense også disse inngrepene.  
 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering, men ser det ikke som ønskelig eller 
hensiktsmessig å legge til rette for denne arealbruken innenfor planområdet da denne vil aktivisere 
område med annen arealbruk som kan gi konfliktområder.  
 
Universell utforming  
Krav til universell utforming er hjemlet i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift. Krav til HC-
parkering følger av de samme lover og forskrifter.  
 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet for busser.  
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Kjørende trafikk er begrenset til 
dagsturbesøk, hotellets gjester og 
eiere/brukere av fritidsleilighetene. Det er 
begrenset parkeringskapasitet for besøkende, 
og dagsparkering på Pellestova er 
avgiftsbelagt. Det er 2 parkeringsplasser 
tilgjengelig for besøkende, sørøst for 
peisestue og på nordøstsiden av hotellet 
nordvest for Pellekroa.  
 
Trafikkbildet der skiløype og adkomstveg til 

Pellestova krysser hverandre er oversiktlig.  Skiløypa er flat/horisontal og kommunedirektøren 
mener dette er en situasjon med kryssing av skiløype og veg som finnes mange steder som ikke 
er vurdert som spesielt trafikkfarlig. Hastigheten for skiløpere og kjørende trafikk er også lav på 
dette krysningspunktet. En planfri kryssing av veg og skiløype vil gi et stort terrenginngrep eller 
en brokonstruksjon som både fysisk og visuelt vil prege området på en uheldig måte. En 
omlegging av skiløype vil være en mer farbar vei for å sikre dette området.  Dette er isåfall en 
mer omfattende prosess som må involvere ansvarlige for skiløyper i Øyerfjellet mm. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering.   
 
Merknad om tap av utsikt.  
Bakgrunn for merknaden er eiers påståtte tap av utsikt mot Neveltoppen (Slåseterfjellet) og at ved 
«bygging av leilighetsbygget vil vårt atrium blir som en stor GETTO/ FENGSEL» heter det i   
merknaden.  
 
Utbygger har laget illustrasjoner for å visualisere hvilke volum som kan realiseres.  

Illustrasjon av utbygging sett mot Hafjelltoppen med angivelse av høydeforskjell eksisterende og ny bebyggelse 
 
Slik kommunedirektøren ser det, vil ikke revidert planforslag ha noen virkning i forhold til solgang og 
tilfang av sol og lys til nevnte leilighetsbygg. Tap av utsikt mot en liten sektor mener 
kommunedirektøren ikke kan overstyre arrondering og plassering av bebyggelse. 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 
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PLANENDRING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

 
 
Plankart med Hotell - overnatting - bygg A3 (revidert forslag forslagsstiller) 

I perioden for høring/offenlig ettersyn har forslagsstiller foreslått at arealformålet for bygg A3 endres 
til hotellformål, mens arealformål for de to øvrige leilighetsbyggene opprettholdes som fritidsformål. 
Kommunedirektøren finner at dette forslaget imøtekommer ønsket om å styrke helårsarbeidsplasser 
i kommunen. Videre vil en kapasitet på om lag 70 hotellrom trolig være realiserbart mht. forventet 
belegg og kapasitet på fellesarealene til hotellet.  
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at næringsvirksomhet på Pellestova i hovedsak bør være 
knyttet til hotelldriften, og at det er behovet for senger til hotelldriften som bør legge føringer for 
andel varme senger innenfor planområdet. Utbygger har argumentert for et behov for om lag 30 
suiter/rom i tillegg til dagens rom. Å anta at det er et næringsgrunnlag for en dobling av dette 
grunnlaget (leiligheter for utleie), ansees som lite trolig. Kommunedirektøren er derfor av den 
oppfatning at resterende bygningsreserve kan reguleres til fritidsformål med utleierett og med 
rekkefølgekrav som sikrer utvikling av hotelldriften. Dette vil gi helårsarbeidsplasser også i driftsfasen 
når byggefasen er over. 
 
Ad arealformålet «Fritids- og turistformål» 
Utleieplikt i forhold til fritids- og turistformål har vist seg å være svært vanskelig og ressurskrevende å 
etterleve og håndheve når enhetene er solgt en og en til både privatpersoner og firma. Fritids- og 
turistformål er derfor et formål som gjennom tidene har blitt mer en papirbestemmelse enn et reelt 
formål, der formålet ikke etterleves og praktiseres i forhold til bestemmelse og intensjon. I Øyer 
kommune er det flere bookingselskaper. Turist- og fritidsformål kunne fungert dersom kommunen 
kunne hatt ett bookingselskap som håndterte all utleie. 
 
Konkret for Pellestova vil fritids- og turistformål være et konkurrerende formål i forhold til hotellets 
drift slik kommunedirektøren ser det.  
 
Regulering til hotell og overnatting for bygg A3 vil gi en forutsigbar bruk av bebyggelse som vil styrke 
hotellet og framtidig drift. Regulering til fritids- og turistformål vil derimot gi en mindre 
forutsigbarhet med tanke på bruk som varme senger og hva det vil tilføre hotellet med tanke på 
aktivitet og drift.  
 
Kommunedirektøren vil ikke anbefale regulering til fritids- og turistformål, jf. vurderinger i forhold til 
varme og kalde senger mm. I forhold til beliggenhet og markedssituasjonen for varme senger er det 
ikke vurdert behov for hotell på det resterende utbyggingsområde i det omfanget som full utbygging 
kan gi.  
 
OPPSUMMERING 
For å utnytte potensialet og avsatt planområde for Pellestova mener kommunedirektøren det er 
riktig å bygge rene kommersielle bygg og varme senger for å styrke hotelldriften på Pellestova. 
Videre foreslås fritidsleiligheter som realistisk utnyttelse av resterende planområde. 
Kommunedirektøren foreslår at det innarbeides en rekkefølgebestemmelse med krav til 
gjennomføring ved utbygging av ny bebyggelse og foreslår at næringsbebyggelse (bygg A3 til 
hotell/overnatting) skal bygges ut før eller samtidig med utbygging av fritidsleiligheter.  
 
Planendringen innarbeider også dispensasjoner som tidligere er gitt i forhold til Pellekroa og 
Viltslakteri med restaurant. Dette vil styrke næringsdelen og drift av Pellestova. Det er gitt tillatelse 
til oppføring av Viltslakteri og restaurant i brev datert 10.10.2022, ref. BYGG-22/00408-15.  
 
Kommunedirektøren viser for øvrig til saksframlegg ved utlegging til offentlig ettersyn som tar opp 
problemstillinger og strategier, også med henvisning til andre tilsvarende alpindestinasjoner. 
 
Med utgangspunkt i knutepunktstenkning i Entre Øyer og Masterplan for Hafjell alpinsenter, er 
Pellestovas beliggenhet utenfor kjerneområdene/ knutepunktene i Hafjell. Pellestova er unik og 
ligger mer i periferien. Behovet for varme senger på Pellestova vil derfor hovedsakelig være knyttet 
til behovet til hotelldriften på stedet.  
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Med det grepet som tidligere ble gjort ved endring av utleieplikt, har Pellestova, slik 
kommunedirektøren ser det, tatt et skritt i retning fra utleieplikt til frivillig utleie. Uten å kunne 
tallfeste utleien av leiligheter på Pellestova, er kommunedirektøren av den oppfatning at leilighetene 
har godt belegg gjennom året. 
 
Kommunedirektørens forslår følgende endringer etter offentlig ettersyn innarbeidet i 
saksdokumenter ved sluttbehandling: 
 
PLANKART 
Plankart datert 26.10.2022 med HO3 avsatt til hotell og overnatting og F2 avsatt til fritidsleiligheter. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
1.10 Solceller (nytt pkt.) 

Solcellepanel som er integrert i tak og/eller fasader tillates. Solcellepanel på tak skal ha samme 
helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.  

 
2.1 Byggeområde for fritidsbebyggelse - fritidsleiligheter 
 

(…) Utleie tillates innenfor F1 og F2. 
 
2.1.1  F1 – fritidsbebyggelse med eksiterende leiligheter: 

(…) 
BYA skal maksimalt være 90 % på F1. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.1.2  F2 – fritidsbebyggelse for nye leiligheter: 

På tomt F2 tillates det bygget inntil 30 fritidsleiligheter i 2 bygningskropper. Bebyggelsen har 
fått benevningen A1 og A2 i reguleringsplanen. (…) 

 
 
2.2 Byggeområde for Hotell/Overnatting 

Området som er regulert til Hotell/Overnatting er regulert til tre tomter HO1, HO2 og HO3. 
(…)  

 
2.2.1 HO1 – Hotelltomten til Pellestova:  

På hotelltomten tillates det bygget hotell og andre typer forretningsmessige formål som styrker 
hotellformålet på Pellestova; eksempelvis restauranter, slakteri, kafè etc.  

(…) 
BYA skal maksimalt være 90 % på HO1. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 
 

2.2.2 HO2 – Garasjetomten 
(…)  
BYA skal maksimalt være 80 % på HO2. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA. 

 
2.2.3  HO3 – Nytt hotellbygg 

Innen HO3 tillates det bygget hotellbygg inntil høydekote 1000 meter over havet.  
Byggene kan maksimalt ha 3 etasjer over garasjekjeller. Byggene skal trappes i terrenget og ha 
saltak. BYA skal maksimalt være 90 %. Parkering på bakkenivå medregnes i BYA.  

 
 
3.4 Utbyggingsrekkefølge (nytt punkt) 

Utbygging til næringsformål innenfor HO3 skal være utført eller igangsatt før det gis 
igangsettingstillatelse for fritidsleiligheter innenfor F2.  
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Det kan ikke gis ferdigattest innenfor F2 før nytt hotellbygg innenfor HO3 har mottatt 
ferdigattest. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser merket med rød skrift. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og  
mangler i plandokumentene. 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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GBNR 26/120/0/0 - TROVEGEN 52 -BEHANDLING AV DISPENSASJON - RIVING OG 
OPPSETTING AV  BOLIGHUS OG GARASJE, NY ADKOMST 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: IEIGB 

3440/26/120/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/2330     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
119/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
Situasjonskart 
Tegninger 
Skredrapport 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunedelplan Øyer sør 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 22/2330 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for bygging utenom stedbunden næring på gbnr. 26/120. Omsøkte tiltak 
er å rive eksisterende hus, driftsbygning og silokummer for å bygge ny bolig og garasje med dagens 
standard. Videre å opparbeide ny adkomst fra Trovegen fra søndre ende av tomten. Eksisterende 
bygningsmasse er ubeboelig og unyttbar for noen formål ifølge søknaden. Eiendommen er fradelt for 
mange år siden, med det formål å etablere boligbebyggelse. Den er tidligere fradelt et gårdsbruk, og 
fungerte som kårbolig.  
 
Eiendommen ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred og jord -og flomskred. Det er utført 
skredfarevurdering for tiltakene som omsøkt. Konklusjonen er at de kan utføres uten sikringstiltak. 
(tiltak i sikkerhetsklasser S1 og S2). Dette gjelder både ved dagens vegetasjonsforhold og om skogen 
skulle bli borte.  
 
Tillatelse til tiltakene betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør punkt 2.1.1 om at det bare 
tillates bygging i tilknytning til stedbunden næring. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at de to kumulative vilkår er oppfylt, og tilrår at det gis 
dispensasjon ut fra kommunens forvaltningsskjønn. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad: 
Eiendommen er per definisjon ikke en landbrukseiendom, selv om den består av 0,3 daa fulldyrket 
mark, 0,8 daa innmarksbeite og 0,7 daa produktiv skog. Hovedhuset er registrert som bolig og 
driftsbygningen som garasjehus/anneks til bolig. 
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Om eierforhold: 
Hjemmelshaver til 26/120 er John Lie. Vedlagt søknaden er bekreftelse på at eiendommen skal 
overdras søkerne, og at planene er kjent og godkjent. 
 
Søknaden er begrunnet med ønske om å bosette seg på eiendommen for nye eiere. Eksisterende 
bygningsmasse er ubeboelig og forfallen, og ifølge søknad nærmest farlig å oppholde seg ved og i.  
 

 
 
Ønsket er å rive eksisterende hus, driftsbygning og silokummer for å bygge opp ny bolig og garasje 
med dagens standard. Videre å opparbeide ny adkomst fra Trovegen fra søndre ende av tomten. 
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Tegninger av planlagt nytt hus 
 
 
 
 
 
 
 
Planlagt garasje 

 
 

 
 
Dispensasjonsbehandling  
Å imøtekomme søknaden slik den foreligger betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør for 
bygging/tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. 
Plangrunnlaget 

 
 
Gjeldende KDP har ikke egne bestemmelser for bygningsmasse og utnytting i LNF-formål. 
Det er imidlertid rimelig å underlegge denne eiendommen bestemmelser som er i overensstemmelse 
med omkringliggende eiendommer. Den ligger mellom nåværende og framtidig   boligformål. 
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Om utnyttelsesgrad og utforming 
Området rett nedenfor er regulert til boligområde nåværende, ved siden av formål framtidig 
boligområde.  

Det stilles vilkår om at bebyggelsen utformes i samsvar med bestemmelser for omkringliggende 
sammenlignbar bebyggelse. 
 
Lovgrunnlaget 
Krav til dispensasjon (PBL) Fradeling er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og 
utløser krav om 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. 
Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres 
fagområder anses berørt.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller 
regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større 
enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og 
forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Naboer 
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21- 3. 
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg 
før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Aktuelle naboer er varslet, ingen 
merknader har kommet. 
Høring hos statlige og regionale myndigheter 
Det har ikke kommet merknader til saken. 
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Landbruksfaglig vurdering 
 

 
Omdisponering: 
Det følger av jordloven § 9 at «Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Bolighuset skal settes opp på noenlunde samme sted som huset står 
i dag. Ny garasje skal flyttes lenger nord og vil delvis bli anlagt på jordbruksareal. Det antas at inntil 
0,1 daa vil bli berørt av tiltaket. Hovedparten av arealet ligger i AR5 som innmarksbeite. Arealet er 
videre i Kilden vurdert til innmarksbeite med stor usikkerhet. Ortofoto viser at arealet er gjengrodd 
og burde vurderes omklassifisert til skog. Forbudet til omdisponering gjelder dyrka og dyrkbar jord, 
men det forutsettes at arealet alene eller sammen med annet areal kan gi grunnlag for 
jordbruksproduksjon. I dette tilfelle vurderes det til at jordbruksarealet på eiendommen er for lite til 
å gi et selvstendig grunnlag som jordbruksproduksjon i tillegg til at arealet er mindre egnet til dette. 
Det er derfor ikke nødvendig med samtykke til omdisponering av jordbruksarealet.  
 
Byggetiltak: 
Tiltaket skal skje på en eiendom som ikke er en landbrukseiendom. Det vil ikke berøre jordbruksareal 
i særlig grad og vil ikke påvirke eller begrense andre landbrukseiendommer i drift. Landbrukskontoret 
er positive til tiltaket og har ingen merknader. 
 
Miljø og naturmangfold 
Naturmangfoldloven §§ 8-10: Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i 
forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en 
uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  
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§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Det er ikke registrert arter og biologisk 
mangfold i Naturbase eller artdatabanken som enten er trua eller trenger beskyttelse. 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. Det er ikke registrert trua art. I § 9 om førevar-
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 lokaliteter av betydning på arealet. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Ved tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 skal det iht. pbl § 28-1 dokumenteres tilstrekkelig 
sikkerhet mot naturfare i tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse at 
dette er ivaretatt i tråd med sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift. Grunn kan bare bebygges, 
eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig 
ulempe som følge av natur eller miljøforhold.  
 
Det er utført kartlegging av eiendommen og planlagte tiltak. Hovedtrekk i rapporten gjengis 
nedenfor. 

 
 
Dispensasjonsvurderingen 
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                                                                                
Imøtekommelse av søknaden betinger dispensasjon fra at bare tiltak knyttet til stedbunden næring 
skal tillates i LNF-område. I vurdering av lovens første vilkår vurderes byggetiltakene samlet. Ved 
dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  
LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn 
til landbruk, natur og friluft. Denne eiendommen er en godkjent boligeiendom i LNF. Den har vært 
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lovlig benyttet som bolig og hatt tilfredsstillende veg, vann, avløp til bustad siden den var involvert i 
jordskiftesak i 1999. 
 
Innenfor LNF-formålet skal det videre tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen er ønskelig for å kunne kontrollere 
utbyggingsmønsteret generelt. Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn. 
Samtidig er det gjerne sett positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når kriterier i 
arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og 
trafikk er oppfylt. Disse kriteriene blir ikke utfordret ved imøtekommelse av søknaden. 
 
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved 
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt. Et sentralt vurderingstema i LNFR-
område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en betingelse at landbruksinteressene 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltakene vil ikke endre overordnet arealdisponering. Planlagte tiltak vil 
erstatte bestående bebyggelse, og utvides noe, men dette vil ikke medføre større press på dyrket 
mark eller driftsulemper for landbruket i området. Gardsdrifta er flyttet for mange år siden. En kan 
ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i området. 
Jordbruksareal vil ikke berøres i særlig grad. Landbrukskontoret har ellers ingen merknader. 
 
Om utnyttelsesgrad:  
Selv om det i godkjent KDP ikke er særskilte bestemmelser om bebyggelse, bør dette hensyntas for 
utforming av bebyggelsen som gjør at den innordnes omkringliggende bebyggelse bl.a.. 
Gjeldende eiendom er en boligeiendom i LNF, med areal på ca. 4,9 daa. Eiendommen er stor, 
opprinnelig et gardstun, og er derfor vanskelig å sammenligne med ordinære boligeiendommer i 
samme arealkategori. Det taler etter kommunedirektørens syn for at bebygd areal sett i forhold til 
eiendommens karakter og størrelse må vurderes spesielt. 
 
For å få en mest mulig ensartet bebyggelse der det ikke er bestemmelser for størrelse og utforming 
er KDs vurdering at det bør stilles vilkår som skal følges ved framtidig byggesaksbehandling for denne 
eiendommen. Det antas at den vurderes lagt til arealformål LSB ved planrevisjon. 

Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene 
En søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i grunneier/søkers ønsker for 
egen eiendom. Det er bare en viss adgang til å vektlegge dennes personlige ønsker i en 
dispensasjonsvurdering. Generelle areal -og ressursdisponeringshensyn kan og bør imidlertid inngå i 
vurderingen. 
Dyrka mark har vært eid og drevet av gardsbruk i drift i en årrekke allerede. Bebyggelsen har vært 
lovlig benyttet som boligbebyggelse like lenge. 
 
Det er gjerne et tema om eksisterende bebyggelse kan rehabiliteres for fortsatt bruk. Det kan være 
ønskelig generelt mtp miljø og ressursbruk, og særlig der det er kulturverdier knyttet til den. Dette er 
ikke et alternativ her, og krav om dette ville i realiteten medføre nærmest like store 
inngrep/ressursbruk som nybygg. Det er heller ikke kulturminneverdier i eksisterende bebyggelse. 
 
Vurderingstema blir dermed om det er andre ulemper som gjør at dispensasjon må nektes. 
Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er beskjedne, jf. blant 
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annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. Det må påvises relevante, klare og positive 
fordeler som er klart større enn ulempene dispensasjonen medfører. 
 
Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng med de 
offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Personlige ønsker om en bestemt 
utnyttelse av en eiendom vil imidlertid i mange tilfeller være sammenfallende med de hensyn plan- 
og bygningsloven med tilliggende forskrifter og arealplaner er satt til å ivareta, for eksempel der 
dispensasjon begrunnes med høyere funksjonalitet ved et byggverk eller et uteoppholdsareal, eller 
der tiltaket vil gi høyere arkitektonisk kvalitet. 

Det er en underdrivelse å si at nybygg vil innebære en høynet kvalitet på eiendommen. I realiteten er 
alternativet til å innvilge dispensasjon, at bygningsmassen blir stående slik den er. Det er ikke 
ønskelig, hverken fra tiltakshavere eller plan -og bygningsmyndighetens side. Dette er en fordel for 
eiendommen i lengre perspektiv, knyttet til generelle areal -og ressursdisponeringshensyn, nær sagt 
uavhengig av dagens søker og eiere.  
 
Denne fordelen må imidlertid veies opp mot ulempene, og i denne avveiningen vil det være aktuelt å 
se hen fordelens størrelse og betydning. At eiendommen fra før har tilfredsstillende kvalitet kan etter 
en konkret vurdering gjøre at fordelen som oppnås er liten. Eiendommen er ikke beboelig slik den 
framstår i dag, altså er fordel ved å gi dispensasjon stor.  

Ulemper ved tillatelse til nybygg framstår som få. Om bebyggelsen innordnes best mulig til 
omkringliggende bebyggelse, reduseres ulemper som kunne oppstå, for området som helhet og 
omkringliggende bebyggelse. I tillegg bidrar dette til mulighet for senere likebehandling av 
sammenlignbare saker, og faren for uheldig presedens reduseres. 

Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 

Kommunens frie forvaltningsskjønn  
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden jf. 
pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi 
dispensasjon. 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. 
I denne saken reduseres etter KDs vurdering faren for uheldig presedens ved at bebyggelsen i størst 
mulig grad innordnes omkringliggende, sammenlignbar bebyggelse. 
Med en ny kommunedelplan vedtatt med forhåpentlig klare bestemmelser for utnytting er det 
mindre sjanse for at lignende saker oppstår. 
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Alternative forslag til vedtak: 
For å vise handlingsrommet som Plan og miljøutvalget har, har KD satt opp to forslag til vedtak. 
Alternativ 2 må begrunnelse i tillegg, om det fremmes. 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn.  
 
Vilkår: 

- Maksimalt bebygd areal kan være 300 m² 
- Bebyggelsen kan ha maks gesimshøyde 6.1 m og mønehøyde maksimum 9.1 m. 

målt fra ferdig gulv. 
- Byggetomta kan være egnet for sokkelløsning, og det kan tillates en maksimal sokkelhøyde 

på 3m målt fra støpt plate i sokkel til overflate gulv i 1. etg. Synlige grunnmurer under 
sokkelfront skal ikke være høyere enn 30 cm. 

- For frittstående garasje skal mønehøyde ikke overstige 5.5 m og gesimshøyde ikke 
overstige 3.5 m målt fra ferdig gulv. 

 
Søknad om byggetillatelse behandles administrativt, og nødvendige suppleringer/justeringer skjer i 
den behandlingen. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å avslå dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn.  
 
Dette alternativet må begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i andre 
hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn.  
 
Vilkår: 

- Maksimalt bebygd areal kan være 300 m² 
- Bebyggelsen kan ha maks gesimshøyde 6.1 m og mønehøyde maksimum 9.1 m. 

målt fra ferdig gulv. 
- Byggetomta kan være egnet for sokkelløsning, og det kan tillates en maksimal sokkelhøyde 

på 3m målt fra støpt plate i sokkel til overflate gulv i 1. etg. Synlige grunnmurer under 
sokkelfront skal ikke være høyere enn 30 cm. 

- For frittstående garasje skal mønehøyde ikke overstige 5.5 m og gesimshøyde ikke 
overstige 3.5 m målt fra ferdig gulv. 
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Søknad om byggetillatelse behandles administrativt, og nødvendige suppleringer/justeringer skjer i 
den behandlingen. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 118 MOSETERTOPPEN, 
ETABLERING AV HELÅRSVEG 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: IEIGB 3440/16/1/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/2202     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
Uttalelser fra Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune 
Uttalelse fra Johannes Svegården i forbindelse med høring 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren finner at søknad om dispensasjon for oppføring av helårsveg til 
Mosætra og Svegårdssætra bør avslås. De kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt og 
hensynene bak LNF-bestemmelsene settes vesentlig til side. Fordelene ved å gi dispensasjon 
er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Saksutredning: 
Structor Lillehammer AS søker på vegne av Ole Erlend Kester Moe om dispensasjon fra 
reguleringsplan 118 Mosetertoppen for oppføring av helårsveg til Mosætra og 
Svegårdssætra. Søker skriver at tiltaket kan anses å være i strid med formålet bevaring av 
kulturlandskapet og at det søkes derfor om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 
 
Søker ønsker helårs vegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra, uten å starte med 
vinterbrøyting av den nåværende setervegen fra nordvest. Vegen er tenkt å være 
ca. 200m lang og med bredde 5m slik at den blir godt brukelig til landbrukstransport. 
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Hensikten med tiltaket er ifølge søker å oppnå helårs vegforbindelse til begge setrene uten å 
vinterbrøyte den eksisterende setervegen, samt gi bedre framkommelighet for transport i 
forbindelse med landbruksdrift. Slik søknaden foreligger, er samtykke fra grunneier ikke 
med. 
 
Begrunnelse fra søker for søknaden: 
Eierne av setrene ønsker bedre framkommelighet for maskiner i landbruksdriften, tidligere 
tilgang til landbruksarealer på våren, samt adgang til setrene på vinteren. Brøyting av 
eksisterende veg vil innebære brøyting av hhv. 500m for Mosætra og 770m for 
Svegårdssætra. Etablering av den omsøkte vegen vil redusere dette til ca. 270m for 
Svegårdssætra, mens lengde for Mosætra blir omtrent den samme. Den 
eksisterende vegen krysser dessuten hovedlangrennsløypa forbi Mosætra, slik at brøyting vil 
skape et konfliktpunkt her, som blir eliminert med den nye vegen. Brøyting vil også medføre 
slitasje og belastning på den eksisterende gamle setervegen. 
For utfyllende begrunnelse, vises det til vedlagte søknad. 
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende reguleringsplan for området er 118 Mosetertoppen. Det aktuelle arealet er 
regulert til landbruk (L), og gjennom bestemmelsenes pkt 6.9 er 
området også regulert til «spesialområde kombinert formål landbruk og bevaring». 
Plassering av avkjørsel fra eksisterende veg er vist i reguleringsplan for 201504 
Mosetertoppen sentrum, vedtatt 24.02.2022. 

 
 
Lovgrunnlag:  
Søknaden utløser krav om dispensasjon etter pbl. kapittel 19 etter grunngitt søknad. 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 
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fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. Kommunedirektørens vurdering er at 
det er nødvendig med høring hos regionale og statlige organer, da deres fagområder anses 
berørt. 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Vurdering: 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. 
§ 21-3. Nabovarsel ble sendt ut 11.3.2022. Regionale og statlige myndigheter hvis 
saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra 
planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
 
Landbruksfaglig vurdering i forkant av høringen: 

• Tiltaket vurderes til ikke å være nødvendig for landbruksdrifta, hverken på Svegården eller 
Mo. Sørvest for lykkja til Svegården er det regulert inn adkomstpil for tilgang til blant annet 
henting av rundballer vinterstid. 

• Tiltaket innebærer bygging til annet formål enn landbruksdrift og bidrar til å svekke skillet 
mellom landbruksområdene og utbyggingsområdene. 

• Skogarealet innenfor tiltaksområdet er i gjeldende arealplan registrert som: «Kombinert 
landbruk og bevaring. Kulturlandskapet skal bevares. De overordnede strukturer skal bevares 
som åpent jordbruksareal med kantsoner og åpent bekkedrag». Å anlegge vei gjennom 
skogsmarka vil påvirke det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Vegen anlegges i en 
del av et område som i stor grad allerede er utbygd og hvor det gjenstår få 
sammenhengende områder med landbruksareal. Det bør derfor tilstrebes løsninger som tar 
vare på de urørte områdene og som ikke setter kulturlandskapet under ytterligere press. 

• Det bør tilstrebes andre løsninger og heller vurdere å oppruste eksisterende vei til Mosetra. 
 
Behandling etter naturmangfoldloven §§ 8–12: 
Offentlige beslutninger skal bygge på et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag og det er gjort 
undersøkelser av hvilke funn som er registrert i området, basert på registreringer samlet i 
databasen Innlandsgis.no.  
 
Registrerte funn i det avgrensede området: 
 
Miljø/naturmangfold: 

· Arter fra artskart: Ingen. 
· Det er ikke registrert utvalgte naturtyper. 
· Verneområder: Tiltaket ligger ikke innenfor verneområder eller i nærheten av vernede 

enkeltobjekt. 
· Tiltaket ligger ikke innenfor INON-områder, dvs. inngrepsfrie områder, men ligger 

innenfor innlandsås- og fjellandskap (NiNLandskap). 

Friluftsliv: 
· Det er registrert merket fotrute i det aktuelle arealet.                                      
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Kulturminner: 
· Det er ikke registrert kulturminner på eller i nærhet av tiltaket.  

Landbruk: 
· Det er ikke gjort MIS (miljøregistrering i skog) på eller i nærheten av tiltaket.  
· Tiltaket ligger delvis innenfor verneskoggrense. Verneskog legger føringer for skjøtsel og 

drift, jf. kap. 3 i skogbrukslova.  
· Det er ikke registrert dyrkbar jord på det aktuelle arealet.  

§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig og det hentes inn uttalelser fra 
berørte statlige og regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Det er ikke registrert trua 
art, men tiltaket medfører inngrep i innlandsås- og fjellandskap og berører registrert merket 
fotrute som ved tiltaket vil bli erstattet av helårsveg.  
 
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. 
 
Drøfting av tiltaket sett opp mot vilkårene i pbl § 19-2 andre ledd:  
Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene settes vesentlig tilside jf. 
pbl § 19-2 andre ledd. Jf. pbl § 19 andre ledd må også fordelene være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering før dispensasjon kan gis.  
 
Det aktuelle arealet er regulert til landbruk. I bestemmelsene står følgende av betydning: 

 
Tiltaket ligger også innenfor spesialområde Bevaring av landskap og vegetasjon og i 
bestemmelsene står: 

 
For lovens første vilkår er det tiltak utenom stadbunden næring, og det at det er søkt om 
tiltak i en bevaringssone for landskap og vegetasjon som er tema for behandlingen. 
 
Innenfor LNF-formålet (her: landbruk, L), skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, 
skog og friluftsliv. Skogarealet innenfor tiltaksområdet er i gjeldende arealplan registrert 
som: «Kombinert landbruk og bevaring», og det ligger en bevaringssone for kulturlandskapet 
over dette området. Videre vil tiltak til annet formål enn landbruksdrift, bidrar til å svekke 
skillet mellom landbruksområdene og utbyggingsområdene. Å anlegge vei gjennom 
skogsmarka vil påvirke både kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet.  
Kommunedirektøren mener, etter vurderingene over, at hensynene bak LNF-bestemmelsene 
settes vesentlig til side, jf. pbl § 19-2 andre ledd.  
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Fordelene ved å gi dispensasjon vil ifølge søker kunne gi bedre framkommelighet for 
maskiner i landbruksdriften, tidligere tilgang til landbruksarealer på våren, samt adgang til 
setrene på vinteren. Brøyting av eksisterende veg vil innebære brøyting av hhv. 500m for 
Mosætra og 770m for Svegårdssætra. Etablering av den omsøkte vegen vil redusere dette til 
ca. 270m for Svegårdssætra mens lengde for Mosætra blir omtrent den samme. Den 
eksisterende vegen krysser også hovedlangrennsløypa forbi Mosætra, slik at brøyting vil 
skape et konfliktpunkt her, som blir eliminert med den nye vegen.  
 
Kommunedirektøren vil her bemerke at vinterbehovet for landbruket synes løst slik det er i 
dag, og for Svegården er det etablert rundballeplass nederst på jordet som muliggjør henting 
uten ny veg vinterstid.  Når det gjelder Moe, så er det ikke husdyr og heller ikke lagring av 
rundballer på setra. Til slutt gjenstår da privat bruk av setra vinterstid (ansett som 
fritidsbruk) som det største behovet for etablering av ny helårsveg. I utgangspunktet skal 
ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov i dispensasjonssaker. 
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene er større enn ulempene. Kommunedirektøren 
vil også bemerke at utifra hensynet til gjeldende plan, bør det tilstrebes løsninger som tar 
vare på de urørte områdene og som ikke setter kulturlandskapet under ytterligere press. Det 
bør heller vurderes å oppruste eksisterende vei til Mosetra.  
  
Basert på drøftelsen av tiltakets virkninger, fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende 
plan, har kommunedirektøren i forkant av høringen kommet til at søknad om dispensasjon 
for helårs vegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra, bør avslås. 
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Statsforvalteren i Innlandet har følgende merknader til søknaden: 
For at kommunen skal kunne gi dispensasjon, må lovens vilkår i pbl § 19-2 være oppfylt. Dette vil si: 
– at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i formålsbestemmelsen 
eller nasjonale eller regionale interesser, ikke blir vesentlig satt til side, og 
– at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet 
Vurdering 
 
Kommunens vurderinger av disse punktene skal legges til grunn for vedtaket i saken.  
Kommunen har vurdert tiltaket etter naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige 
beslutningstaking, jf. nml §§ 8-12. Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, basert på 
tilgjengelig informasjon om naturverdier i området. 
 
Etablering av ny vei vil stykke opp et skogsareal, som er omkranset av regulerte utbyggingsområder. 
Skogsarealet som er regulert til landbruk og til bevaring, fungerer som en vegetasjonsskjerm rundt 
det dyrka arealet på seterområdet, og mot hyttefeltene. Vi støtter kommunens vurdering av at 
bevaring av det resterende skogsarealet er et viktig hensyn. Det bidrar blant annet til å redusere 
faren for drifts- og miljømessige ulemper knyttet til fortsatt drift av jordbruksarealet på setra. 
 
Innvilgelse av dispensasjon kan føre til presedens. Ut fra prinsippet om at like saker skal behandles 
likt, betyr dette at kommunen må innvilge dispensasjon for eventuelle lignende søknader. På denne 
måten risikerer kommunen å uthule sine egne planer, som er blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ – kommunestyret. Vi 
forventer at kommunen vurderer eventuell presedensvirkning av en tillatelse. 
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Innlandet Fylkeskommune har følgende merknader til søknaden: 
For lovens første vilkår er det tiltak utenom stedbunden næring, og det at det er søkt om 
tiltak i en bevaringssone for landskap og vegetasjon som er tema for behandlingen. Innenfor LNF-
formålet (her: landbruk, L), skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Skogarealet innenfor tiltaksområdet er i gjeldende arealplan registrert som: «Kombinert landbruk og 
bevaring», og det ligger en bevaringssone for kulturlandskapet over dette området. Videre vil tiltak til 
annet formål enn landbruksdrift, bidra til å svekke skillet mellom landbruksområdene og 
utbyggingsområdene. Å anlegge vei gjennom skogsmarka vil påvirke både kulturlandskapet og det 
biologiske mangfoldet. Kommunedirektøren mener, etter vurderingene over, at hensynene bak LNF-
bestemmelsene settes vesentlig til side, jf. pbl § 19-2 andre ledd. 
 
I henhold til friluftsloven § 22 skal fylkeskommunen arbeide for å 
fremme friluftslivsformål innen sitt område, og har ansvar for å ivareta de allmenne 
friluftsinteressene i forbindelse med planarbeid og i enkeltsaker. Området er kartlagt og 
verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde og tiltaket berører en registrert og merket 
fotrute som ved tiltaket vil bli erstattet av helårsveg. En helårsvei som medfører biltrafikk i 
dette området også vinterstid kan gi uheldige virkninger for friluftslivet. 
Fylkeskommunen støtter kommunenes vurdering og har ingen planfaglige merknader ut over dette 
 
Planlagt vei vil gå gjennom et skogsområde som er kartlagt som verneskog mot fjell. Område er i dag 
sterkt preget av fritidsbebyggelse, med påfølgende fragmentering av naturlige områder. Videre 
fragmentering av skog i område vil negativt påvirke naturmangfoldet. Vi anbefaler å øke andel 
korroderer som er viktige leveområder og trekkveier for viltartene våre, og som er spesielt viktig å 
bevare i områder hvor det er lite av dem. For at vi skal kunne nå de regionale og nasjonale klima- og 
miljømålene, må vi etterstrebe at arealendring ikke går på bekostning av naturmangfoldet. Tap av 
naturmangfold på verdensbasis er økende, og arealbruk er den faktoren med størst betydning (FNs 
naturpanel 2019). Vi viser til FNs bærekraftmål nr. 15 “Liv på land” som peker på viktigheten av å 
begrense avskoging, ta vare på fjellområdene og integrere verdien av økosystemer og biologisk 
mangfold i nasjonale og lokale planleggingsprosesser. Vi anbefaler å utrede et alternativ som ikke går 
på bekostning av naturmangfold. 
 
Landbrukskontoret påpeker faren for økt utbyggingspress på hensynssona for kulturlandskap rundt 
Mosætra. Fylkeskommunen deler denne bekymringen. Kulturlandskapsområdet er et av få 
gjenværende områder som ikke preges av omfattende utbygging i Hafjell. Det er slik sett en viktig 
markør og formidler av det autentiske seterlandskapet som en gang preget området. Alternativer bør 
derfor utredes. Dersom vegen skal tillates oppført, bør det stilles strenge krav til terrengtilpasning. Ny 
veglinje bør legges så skånsomt som mulig i terrenget slik at man unngår store og skjemmende 
skjæringer og fyllinger. Det bør også stilles krav til istandsetting og revegetering av skjæringer og 
andre terrengsår som følge av vegbyggingen. 
 
Fylkeskommunen har vurdert saken og fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt. 
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Johannes Svegården - uttalelse i forbindelse med høringen : 

 
 
Erlend Moe og Structor v/ Tor Christensen har som søker og ansvarlig søker fått kopi av 
høringsbrevet til orientering. Begge har kommet med merknader til høringsbrevet. Disse vil 
ikke bli kommentert nå, men vil først bli aktuelle ved en eventuell klagebehandling.  
 
Kommunedirektøren sin sluttvurdering: 
Etter høringsrunden finner kommunedirektøren at foreløpig konklusjon før høringen er 
styrket. Både fylkeskommunen og Statsforvalteren støtter kommunedirektøren sin 
konklusjon og minner også om presedensfaren for tilsvarende saker. Videre er det også slik 
at det ikke foreligger samtykke fra grunneier. Basert på drøftelsen av tiltakets virkninger, 
fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende plan, er kommunedirektøren kommet til at 
søknad om dispensasjon for helårs vegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra bør avslås.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget (PMU) søknad om 
dispensasjon for oppføring av helårsveg til Mosætra og Svegårdssætra.  
De kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt og hensynene bak LNF-bestemmelsene 
settes vesentlig til side.  
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
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GBNR 41/1 - SOLHEIM - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - FRADELING AV TRE 
BOLIGTOMTER 
SØKERE: ANNETTE SVEGÅRDEN OG BREDE VESTBY 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/3208     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Søknad om fradeling fra Annette Svegården og Brede Vestby  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Annette Svegården og Brede Vestby søker om å dele fra et 5,1 daa stort areal på g/bnr 41/1 
tilhørende Kai Solheim i Øyer. Formålet med fradelingen er utvikling av tre boliger med en 
tomtestørrelse på hhv. 2115 m2, 1500 m2 og 1500m2. Omsøkt areal er avsatt i kommuneplanens 
arealdel (KPA) til «spredt boligbebyggelse» (LSB6). 
 
Kommunedirektøren mener det i saken er argumenter både for og imot tillatelse til fradeling ut fra 
jordlovens formålsbestemmelse. Forvaltningen bør vektlegge godkjent arealplan i vurderingen. 
Dersom det blir lagt til rette for senere fradeling til boligformål på den resterende skogteigen 
vurderes det til at samtykke til deling kan innvilges. 
 
Saksutredning: 
Annette Svegården og Brede Vestby søker om å dele fra et 5,1 daa stort areal fra en 9 daa stor 
skogteig, tilhørende g/bnr 41/1 Kai Solheim i Øyer. Søkerne har innhentet grunneiers tillatelse til 
fradeling. Feltets beliggenhet er 1 km nordøst for gardstunet på landbrukseiendommen Solheim. 
Landbrukseiendommen består av til sammen 678 daa areal, hvorav 79 daa er fulldyrket, 8 daa 
overflatedyrket, 37 daa beite, 459 daa med produktiv skog og resten av arealet er fordelt på annet 
markslag, bebygd areal, samferdsel og vann. Landbrukseiendommen har aktiv drift med et sauehold 
på ca. 250 sauer. 
 
Omsøkt areal er avsatt i kommuneplanens arealdel (KPA) til «spredt boligbebyggelse» (LSB6) med 
plan om 4 boliger. Formålet med fradelingen er utvikling av tre boliger med en tomtestørrelse på 
hhv. 2115 m2, 1500 m2 og 1500m2. Søkerne har planer om å bosette seg på den største tomta.  
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Kartutsnitt over omsøkt areal LSB6 i KPA 
 
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». 
 
Selv om arealet er avsatt til LSB i KPA, står det i arealplanens pkt. 1.3 at: «Jordlovens §§ 8-12 gjelder 
for nye og eksisterende utbyggingsområder inntil det foreligger godkjent reguleringsplan, jf. 
jordloven § 2 annet ledd». Siden det ikke foreligger en reguleringsplan for området, er bestemmelsen 
i jordloven § 12 fortsatt gjeldende og tiltaket må ha samtykke til deling.  
 
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.  
 
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. 
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. Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, 
hvor ett av hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Arealressursvern  
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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 sentral ved vurderingen av om det skal gis samtykke til deling, selv om 
dette hensynet ikke eksplisitt er nevnt i bestemmelsen.  
 
Skogteigen består av skogsmark med barskog av høy bonitet. Arealet er ikke registrert som dyrkbar 
jord. Omsøkt areal er avsatt til spredt boligbebyggelse i KPA, med retningslinje om maksimalt fire 
boligtomter på inntil 1,5 daa areal hver. Omsøkte tomtedelingsplan er dermed i strid med 
bestemmelsen i KPA ettersom den ene tomta er i overkant 2 daa areal. Planen i søknaden gir også en 
dårligere arealutnyttelse enn det som er anført i retningslinjene, med tre planlagte tomter i stedet 
for fire.  
 
Siden det etter fradeling blir igjen et sammenhengende skogareal på vel 2 daa på teigen, bør det 
legges til rette for ytterligere en fradeling til bolig. Det bør sikres tilfredsstillende adkomst til dagens 
skogareal og senere mulig boligtomt. Spredegrøftene fra infiltrasjonsanlegget til avløpsanlegget fra 
de tre boligtomtene bør ikke ledes ut i skogområdet, i tilfelle det senere blir oppført bolig der. 
 
Driftsmessig god løsning  
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. Ifølge rundskriv M-2/2021  
kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at løsningen er god.  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes.  
 
Fradeling som omsøkt vil gi søker flere restarealer på skogteigen.  
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Omsøkt tomtefordelingsplan 
 
Adkomst til det søndre arealet blir kun fra Midtbygdsvegen. Adkomsten til det største arealet blir 
fjernet. En må derfor påse at det ved en delingstillatelse settes vilkår om tilfredsstillende vegrett til 
restarealene. Dette er viktig både for skjøtsel av dagens skogsmark og for en mulig senere fradeling 
til boligformål.  
 
Det beste alternativet hadde vært om tomtene hadde ligget nærmest dyrka marka med tanke på 
drift av skogarealet. Slik planen foreligger gir ikke dette en driftsmessig god eller bedre løsning. Det 
taler mot samtykke til deling. 
 
Drifts- og miljømessige ulemper  
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper for  
landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved fradeling av bolig- 
eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og andre interesser.  
 
Det vurderes som uheldig å etablere en løsning med fritt omsettelige boligeiendommer tett inntil 
dyrkamarka. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og den som bor og oppholder 
seg i nærheten må være bevisst på at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter 
m.m. Det er uheldig om det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og 
at dette etter hvert kan medføre begrensninger for landbruksdrifta.  
 
Det vurderes som positivt at tomtene er planlagt lengst unna dyrka marka i saken. Det vil redusere 
eventuelle konflikter mellom berørte parter. 
 
Bosettingshensynet  
Om vurderingene etter § 12 tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en likevel åpne for  
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fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. Siden bosettingshensynet er 
avklart i KPA drøftes ikke dette nærmere i saken. 
 
Helhetsvurdering 
Kommunen har ført en restriktiv holdning for 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 der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å kunne slå et mindre 
areal sammen med et større naboareal. 
 
I denne saken er det argumenter både for og imot tillatelse til fradeling ut fra jordlovens 
formålsbestemmelse. Dersom det blir lagt til rette for senere fradeling til boligformål på det 
resterende skogarealet vurderes det til at ulempene ikke bør vektlegges tyngre enn fordelene. 
Forvaltningen bør i vurderingen også ta hensyn til godkjent arealplan. Kommunedirektøren foreslår 
samtykke til deling.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Annette 

Svegården og Brede Vestby om fradeling av areal til tre boligtomter på g/bnr 41/1 tilhørende Kai 
Solheim. 

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

3. Grunneier av g/bnr 41/1 skal ha tilfredsstillende adkomst til det resterende skogarealet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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G/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3209     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om konsesjon 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Takst av eiendommen 
2. Kjøpekontrakt 

 
Sammendrag: 
Søknad fra Gunnar Botterud om konsesjon på eiendom g/bnr 109/3 i Øyer kommune 
innvilges etter konsesjonsloven § 2, jmf §§ 1 og 9. 
 
Ervervet vil gi god driftsmessig løsning og arronderingsmessige gode muligheter, og vil 
ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 
 
Kommunedirektøren har vurdert prisen til noe høy utfra verdivurderinger og takst. Det er i 
en samlet vurdering kommet til at prisen kan tillegges mindre vekt enn de andre hensynene 
samlet, og at konsesjon bør gis. 
 
 
Saksutredning: 
Gunnar Botterud søker konsesjon på tilleggsareal g/bnr 109/3 i Øyer kommune. Selger er 
Aud Eva Klufthaugen. Gunnar Botterud eier landbrukseiendommen g/bnr 126/1 fra før. Han 
har melkeproduksjon og driver aktivt jorda og skogen.  
 
Som kompetansegrunnlag oppgir søker at han er agronom og oppvokst på gård. Han er også 
jordbruker med aktiv melkeproduksjon de siste 25 år.  
 
Formålet med ervervet er å styrke driftsgrunnlaget på gården, og fortsatt drive 
melkeproduksjon. 
 
Salgssum for eiendommen er etter avtale kr 550.000. Eiendommen har en takst på kr 
350.000.  
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Fakta om eiendommen 
 

 
 
Fakta om involverte eiendommer: 
Konsesjonseiendom g/bnr 109/3 er på 170,6 daa areal og består av 23,2 daa fulldyrket mark, 
8 daa innmarksbeite og 136,7 daa skog. Eiendommen anses ikke som bebygd, selv om det 
står to gamle løer inne på beite. 
 
Konsesjonssøkers eiendom g/bnr 126/1 består av 230,2 daa fulldyrka areal, 9,4 daa 
overflatedyrka, 36,3 innmarksbeite, 1662,4 daa produktiv skog, 75,5 daa annet markslag. Det 
består også av arealer ut i Lågen. 
 

 
Konsesjonseiendommen g/bnr 109/3 er skissert i blått. Den grenser inn mot Botterud sin 
eiendom g/bnr 126/1 som vist på kartet. 
 
Lovgrunnlaget:  
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. Hensynet til bosettingen  
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§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Dette ervervet faller ikke 
inn under disse unntaksbestemmelsene. 
  
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av 
bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til 
landbruksformål, skal det i tillegg til momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om 
den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av 
prisen skal også gjennomføres ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Vurdering:  
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette 
formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens formål. Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges 
eller ikke beror på en konkret og individuell vurdering. Ingen har krav på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det er for øvrig driveplikt på 
jordbruksarealene jf. jordloven § 8.  
 
Det er fire forhold i § 9 som skal tillegges særlig vekt i konsesjonsbeslutningen. Særlig vekt 
skal også tillegges hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling i § 9a. Andre 
momenter som f.eks. riks- eller lokalpolitiske retningslinjer kan tillegges alminnelig vekt. 
Private hensyn kan tillegges vekt men kun som korrigerende moment. Kommunen skal ifg 
§11 vurdere om det er nødvendig med boplikt på eiendommen.  
 
§9:  

1. Bosettingshensynet 
Arealet som det søkes konsesjon på er ubebygd eiendom. Ervervet vil ikke direkte ha noen 
bosettingseffekt. Søker bor på Botterud, en landbrukseiendom som grenser inntil den 
ubebygde landbrukseiendommen det søkes konsesjon på. Bosettingshensynet synes å være 
ivaretatt. 
 

2. Driftsmessig god løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å 
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
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Konsesjonssøker ønsker å drive eiendommen og styrke eksisterende drift med jord - og 
skogbruk. Det er for øvrig nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-25 at det 
er ønskelig å opprettholde gardsbruk i alle størrelser. I denne sammenheng vil et middels 
stort bruk kunne få styrket sitt driftsgrunnlag og kunne få en god utnyttelse av ressursene 
som er tilgjengelig.  
 
Konsesjonseiendommen grenser inntil erververs landbrukseiendom. Det gir mulighet til å 
dyrke opp kanter og koble eget areal sammen med omsøkte areal. Dette vil gi en god 
arronderingsmessig løsning. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 

3.  Erververs kvalifikasjoner  
Konsesjonssøker er oppvokst på gard og utdannet agronom. Han driver i dag aktiv jord- og 
husdyrproduksjon med melkekvote.  Han tilfredsstiller kravet om egnethet.  
 

4. Helhetlig ressursforvaltning 
Konsesjonssøker vil ta eiendommen i bruk som tilleggsareal. Ervervet vil styrke en 
eksisterende driftsenhet som grenser inntil denne. Søker leier jorda i dag og har behov for 
jordbruksarealet i sitt driftsgrunnlag. Konsesjon av eiendommen vil føre til mer 
forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta. Aktiv drift på arealet er også det beste 
grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er 
ivaretatt. 
 
 
Priskontroll:  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Denne eiendommen består av både jord og skog, og et par gamle løer 
som står inne på innmarksbeite. Dette er gamle redskapshus/høylåve. Redskapshus/låve er 
etter kommunedirektørens syn av slik beskaffenhet at en ikke anser denne eiendommen å 
være bebygd. Det skal derfor gjennomføres prisvurdering.  
 
Retningslinjer for prisvurdering i konsesjonssaker er angitt i rundskriv M-1/2021 fra LMD. 
Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. 
 
Verdien av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Eiendommen har 
23 daa fulldyrket areal som ligger godt arrondert og lett tilgjengelig. De driftsmessige 
forholdene synes å være gode. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen 
av prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
Eiendommen er taksert ifm. salget til en markedspris på kr 350 000. Kjøpesummen ligger 
imidlertid noe over takst. Kommunedirektøren har derfor gått gjennom taksten og har 
følgende kommentarer: 
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Verdivurdering etter takst er sammensatt slik:  
 

Jord og beiter 110 000 
Skogareal, almenningsrett 105 000 
Engangshogst, vurdert 100 000 
Sum 350 000 

 
Kommunedirektøren mener at en samfunnsmessig forsvarlig avkastningsverdi på dyrka 
marka ligger på 4000-6000 kr/daa, som er samme sats brukt i andre lignende saker. Siden 
dette gjelder arealer med en god arrondering utfra konsesjonssøkers egen eiendom, og at 
dyrkamarka er holdt i god stand da denne har vært leid av søker, vurderes det til at verdien 
kan settes til kr 6000/daa. Ved erverv av tilleggsarealer av dyrkamark kan et 
rasjonaliseringspåslag på inntil 50% legges på prisen. Dette er for å stimulere til 
rasjonaliseringstiltak som f.eks. salg av tilleggsjord. På konsesjonseiendommen er det mulig 
å dyrke sammen arealer med søkers egne teiger, noe som vil bedre arronderingen. Ved et 
rasjonaliseringspåslag på 50% på dyrkamarka vil prisen kunne settes til 23,2 daa * 9000 
kr/daa = 208.800 kr. 
 
Eiendommen har 8 daa med innmarksbeite. Arealet er hovedsakelig fordelt på to teiger. De 
framstår i Gardskart som åpne og skjøttede områder, den ene teigene noe mer enn den 
andre, og ligger i rimelig nærhet til driftsbygningen på Botterud. Verdien på arealet settes til 
kr 2000 pr daa, som er samme sats brukt i andre tilsvarende saker. Det gir en verdi på 8 daa 
* 2000 kr/daa = 16.000 kr. 
 
Eiendommen har 136,7 daa med skog. I Gardskart ligger arealet inne som skog inklusiv myr 
med middels til høy bonitet. Skogen består til dels av brattlendt terreng med begrenset 
tilkomst til deler av denne. En kraftlinje krysser eiendommen. 
 
Skogen har en skogbruksplan datert 25.10.2021. Skogen varierer mellom hogstklasse 2,3,4 
og 5, hvor det meste av skogen ligger fordelt mellom klasse 4 og 5. Skogbruksplanen foreslår 
hogst i 2022 i tre bestand på til sammen 61 daa og et samlet kvantum på ca. 1.500 m3. 
Korrigert for topp, avfall og miljøhensyn utgjør dette ca. 1.300 m3 nyttbart volum. Det er 
bratt i deler av området noe som påvirker driftspris. Om en legger til grunn 20% avsetning til 
skogfond og en gjennomsnittlig rotnetto på kr 150/m3 er verdien av et stort uttak tidlig i 
perioden på ca kr 150.000. I tillegg kommer grunnverdi av disse arealene. Om denne legges 
til kr 200/daa utgjør grunnverdi kr 12.000. Verdien av de øvrige 75 daa settes skjønnsmessig 
til kr 1.000/daa, kr 75.000. Samlet verdi av skogen blir etter dette kr 237.000. I tillegg 
kommer kapitalisert verdi av utmarksinntekter. Om kr 2/daa legges til grunn utgjør dette ca 
kr 7.000. 
 
 
 
 
Sum verdikomponenter: 
 

Dyrkamark 209.000 
Beiter 16.000 
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Produktiv skog 237.000 
Utmarksinntekter 7.000 
Sum 469.000 

 
Kommunedirektøren mener at det etter en gjennomgang av prisen, og momentene for 
prisvurderingen, ikke er et avvik av slik karakter at det vil være negativt for 
konsesjonsvurderingen. Prisen ligger noe høyt for denne type areal og tilleggsjord, men 
samlet sett er ikke avviket mellom verdivurderingen og salgssummen høyere enn at det kan 
aksepteres. 
 
Vurdering: 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet og framtidig drift. Iht. konsesjonslovens bestemmelser skal konsesjon gis 
med mindre det er saklig grunn for å avslå. 
 
Konsesjonssøker har en landbrukseiendom i aktiv drift med melkeproduksjon, og vil med 
denne eiendommen kunne styrke sitt eget driftsgrunnlag og forutsigbarhet rundt egne 
arealer da han fra før har hatt leieavtale på omsøkt areal. 
 
Kommunedirektøren anser prisen noe høy i forhold til beregnet avkastningsverdi. Ved at 
skogarealene grenser inn til søkers areal kan dette øke verdien av området som helhet. 
Dette har blitt hensyntatt i vurderingen. For å stimulere til rasjonaliseringstiltak, bl.a. salg 
fremfor bortleie av eiendommer egnet som tilleggsjord, kan det for jordbruksareal legges 
marginal verdibetraktning til grunn når konsesjonspris vurderes.  I en samlet vurdering er det 
kommet til at prisen kan tillegges mindre vekt enn de andre hensynene samlet. 
Bosettingshensyn, driftsmessig løsning, erververs kvalifikasjoner og hensyn til 
kulturlandskapet taler for at det innvilges konsesjon. Ervervet av konsesjonseiendommen vil 
styrke driftsgrunnlaget på landbrukseiendommen Botterud. Miljøet og kulturlandskapet vil 
bli tilgodesett med at en aktiv landbrukseiendom med tilgrensende eiendom får konsesjon 
på omsøkt areal. Ervervet vil gi en god driftsmessig løsning, og ivareta hensynet til helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskapet.    
 
Kommunedirektøren har på bakgrunn av disse momentene kommet til at konsesjon bør gis. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Gunner 
Botterud om konsesjon på inntil 170,6 daa fra eiendommen g/bnr 109/3 slik at dette 
kan legges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 126/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 126/1 

  
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
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G/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3210     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
123/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om konsesjon 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Takst 
2. Kjøpekontrakt 

 
 
Sammendrag: 
Søknad fra Sigmund Høibakken om konsesjon på eiendom g/bnr 137/13 i Øyer kommune 
innvilges etter konsesjonsloven § 2, jmf §§ 1 og 9. 
 
Ervervet vil gi god driftsmessig løsning og arronderingsmessige gode muligheter, og vil 
ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 
 
Kommunedirektøren har vurdert prisen opp mot verdivurderingene, og  kommet til at 
konsesjon bør gis. 
 
 
Saksutredning: 
Sigmund Høibakken søker konsesjon på tilleggsareal g/bnr 137/13 i Øyer kommune. Selger 
er Aud Eva Klufthaugen. Sigmund Høibakken eier landbrukseiendommen g/bnr 143/1, og 
driver aktivt jord og skog.  
 
Som kompetansegrunnlag oppgir søker at han er oppvokst på gård.  
 
Formålet med ervervet er å styrke drifts – og ressursgrunnlaget på gården, og fortsatt drive 
jord og skog. 
 
Den avtalte kjøpesummen er kr 115.000. 
 
Fakta om eiendommen 
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Fakta om involverte eiendommer 
Konsesjonseiendom g/bnr 137/13 består av 0,6 daa fullyrket areal, 10,5 daa innmarksbeite 
og 59,3 daa produktiv skog. Omsøkt eiendom er på 71,1 daa totalt. Eiendommen er 
ubebygd. 
 
Konsesjonssøkers eiendom g/bnr 143/1 består av 112,5 daa fulldyrka areal, 12,7 daa 
innmarksbeite, 512,6 daa produktiv skog og 19,4 daa annet markslag. Totalt antall daa er 
665,9. 
 
Kartutsnitt 

 
Konsesjonseiendommen g/bnr 137/13 er skissert i blått og grenser inn mot søkers eiendom 
g/bnr 143/1 som vist på kartet. 
 
 
Lovgrunnlaget:  
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
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unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Dette ervervet faller ikke 
inn under disse unntaksbestemmelsene. 
  
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av 
bebygd eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til 
landbruksformål, skal det i tillegg til momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om 
den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av 
prisen skal også gjennomføres ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål, med mindre eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Vurdering:  
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette 
formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens formål. Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges 
eller ikke beror på en konkret og individuell vurdering. Ingen har krav på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det er for øvrig driveplikt på 
jordbruksarealene jf. jordloven § 8.  
 
Det er fire forhold i § 9 som skal tillegges særlig vekt i konsesjonsbeslutningen. Særlig vekt 
skal også tillegges hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling i § 9a. Andre 
momenter som f.eks. riks- eller lokalpolitiske retningslinjer kan tillegges alminnelig vekt. 
Private hensyn kan tillegges vekt, men kun som korrigerende moment. Kommunen skal ifg 
§11 vurdere om det er nødvendig med boplikt på eiendommen.  
 
§9:  

1. Bosettingshensynet 
Arealet som det søkes konsesjon på er ubebygd eiendom. Ervervet vil ikke direkte ha noen 
bosettingseffekt. Søker bor på naboeiendommen, en landbrukseiendom som grenser inntil 
den ubebygde eiendommen det søkes konsesjon på. Bosettingshensynet synes å være 
ivaretatt. 
 

2. Driftsmessig god løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å 
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
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Konsesjonssøker ønsker å drive eiendommen og styrke eksisterende drift med jord - og 
skogbruk. Det er nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-25 at det er 
ønskelig å opprettholde gardsbruk i alle størrelser. I denne sammenheng vil et middels stort 
bruk kunne få styrket sitt driftsgrunnlag og kunne få en god utnyttelse av ressursene som er 
tilgjengelig. Konsesjonseiendommen grenser inntil erververs landbrukseiendom. Det gir 
mulighet til å dyrke opp kanter og koble eget areal sammen med omsøkte areal. Dette vil gi 
en god arronderingsmessig løsning. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 

3.  Erververs kvalifikasjoner  
Konsesjonssøker er oppvokst på gard, og eier fra før av en landbrukseiendom. Han 
tilfredsstiller kravet om egnethet.  
 

4. Helhetlig ressursforvaltning 
Konsesjonssøker vil ta eiendommen i bruk som tilleggsareal. Ervervet vil styrke en 
eksisterende driftsenhet som grenser inntil denne. Søker leier jorda i dag og ønsker 
jordbruksarealet i sitt driftsgrunnlag. Konsesjon av eiendommen vil føre til mer 
forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta. Aktiv drift på arealet er også det beste 
grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning er 
ivaretatt. 
 
Priskontroll:  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Denne eiendommen består av både jord og skog, og er en ubebygd 
landbrukseiendom. Det skal derfor gjennomføres prisvurdering.  
 
Retningslinjer for prisvurdering i konsesjonssaker er angitt i rundskriv M-1/2021 fra LMD. 
Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi 
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks. kapitalisert 
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. 
 
Verdien av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Eiendommen har 
0,6 daa fulldyrket areal som ligger rett ved veien, og slik sett godt tilgjengelig. Det er dog noe 
tvil om arealets produktivitet da dette er å anse som et lite og til dels gjengrodd areal. 
 
Eiendommen er taksert ifm. salget til en markedspris på kr 115 000. Kjøpesummen er den 
samme som takst.  Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
Kommunedirektøren har gått gjennom taksten og har følgende kommentarer: 
 
Verdivurdering etter takst er sammensatt slik:  

Jord og beiter 20 000 
Skogarealer, almenningsrett 55 000 
Engangashogst, vurdert 40 000 
Sum 115 000 
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Kommunedirektøren mener at en samfunnsmessig forsvarlig avkastningsverdi på dyrka 
marka ligger på 4000-6000 kr/daa, som er samme sats brukt i andre lignende saker. Det er 
for øvrig lite dyrket areal på eiendommen, slik at prisen ansees som lite påvirket av dette. 
Areal klassifisert som dyrket er på 0,6 daa. Ut fra flyfoto er dette et område som ikke anses 
som veldig produktiv.  
 
Eiendommen har 10,5 daa med innmarksbeite. Arealet er hovedsakelig fordelt på to teiger. 
De framstår i Gardskart som åpne og skjøttede områder, den ene teigen noe mer enn den 
andre, og ligger i rimelig nærhet til driftsbygningen på Høibakken.  
Kommunedirektøren mener prissettingen av jord og beiter er forventet nivå av det som kan 
gis for de gitte arealer og slik de ligger plassert. 
 
Eiendommen har 59,3 daa med skog. I Gardskart ligger arealet inne som skog inklusiv myr 
med middels til høy bonitet.  
 
Skogen har en skogbruksplan datert 25.10.2021. Skogen varierer mellom hogstklasse 2,3,4 
og 5, hvor det meste av skogen ligger fordelt mellom klasse 4 og 5. Det innebærer at det er 
muligheter for hogstinntekter på eiendommen i nær framtid. Kommunedirektøren mener 
taksten gir et riktig bilde av skogverdiene på eiendommen og har ingen videre innvendinger 
mot prissettingen av skogen. 
 
Vurdering: 
På generell basis er kommunen opptatt av å være en pådriver og tilrettelegger for 
næringsvirksomhet og framtidig drift. Iht. konsesjonslovens bestemmelser skal konsesjon gis 
med mindre det er saklig grunn for å avslå. 
 
Konsesjonsøker har en landbrukseiendom som drifter jord og skog, og vil med denne 
eiendommen kunne styrke sitt eget ressursgrunnlag og forutsigbarhet rundt egne arealer. 
 
Kommunedirektøren anser prisen som akseptabel og innenfor verdivurderingene for 
arealene. Bosettingshensyn, driftsmessig løsning, erververs kvalifikasjoner og hensyn til 
kulturlandskapet taler for at det innvilges konsesjon. Ervervet av konsesjonseiendommen vil 
styrke drifts – og ressursgrunnlaget på landbrukseiendommen g/bnr 143/1. Miljøet og 
kulturlandskapet vil bli tilgodesett med at en aktiv landbrukseiendom med tilgrensende 
eiendom får konsesjon på omsøkt areal. Ervervet vil gi en god driftsmessig løsning, og ivareta 
hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Kommunedirektøren har på bakgrunn av disse momentene kommet til at konsesjon bør gis. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sigmund Høibakken om 

konsesjon på inntil 70,1 daa fra eiendommen g/bnr 137/13 slik at dette kan legges som 
tilleggsareal til eiendommen g/bnr 143/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 143/1 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
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SLUTTBEHANDLING TILDELING AV OFFISIELLT  VEGADRESSENAVN - PLANID 201901 
NESTINGSÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201901  
Arkivsaksnr.: 21/542     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
124/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1 
2. Særutskrift med saksutredning fra møte i PMU den 20.09.2022 sak 96/22 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Proktokoll fra møte i PMU den 20.09.2022 
 
Sammendrag: 
Vegnavnforslag med skrivemåte for vegparsell innenfor reguleringsplanen, planid 20901 
«Nestingssætra» har ligget ute til offentlig høring i 3 uker, med frist 24.10.2022.  
Det er ikke fremkommet merknader eller andre navneforslag på vegen. 
Kommunedirektøren tilrår at Plan og miljøutvalget (PMU) vedtar følgende vegnavn med 
skrivemåte i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkelloven §21 og Lov om 
stadnavn:  
Veg 1: Nestingssætra 
 
Saksutredning og prosess: 
Det henvises til saksutredning og vedtak om høring ved 1.gangsbehandling i PMU (Plan og 
miljøutvalget) den 20.09.2022 sak 96/22.  
Følgende høringsforslag til vegnavn og skrivemåte har vært annonsert på kommunens 
internettside «Høringer» fra den  30.09.2022: 
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Vegnavnforslaget har også vært sendt til 61 stk aktuelle hørings-parter i post/brev.  
 
Språkrådet har gitt sin tilrådning mottatt den 25.08.2022 i brev den 22.0.8.2022. 
Det anses ikke nødvending med ny høring til språkrådet eller andre som navnet kan ha 
betydning for, siden det ikke har kommet inn andre forslag til vegnavn i saken.   
 
Som kommunens adressemyndighet skal det i.h.t. matrikkellovens § 21, matrikkelforskrift kap. 
12, og lov om stadnavn tildeles vegnavn med skrivemåte for en vegparsell innenfor 
reguleringsplan «Nestingsætra» planid 201901, vedtatt i kommunestyret 18.06.2020 sak KS 
35/20, med mindre endring vedtatt 25.02.2021.  
Planen regulerer fritidsbebyggelse i form av 37 tomter med ulike tomtestørrelser.  
Reguleringsplanen ligger langs Storsteinvegen og er en del av område H5b i «Områderegulering 
for H5 og H6 områdene» i Hafjell.  
 
Vegparsellen er definert som veg 1 i vedlagt kart, og har avkjøring fra Storsteinvegen  
som har navn vedtatt av utvalg for stedsnavn (US) den 08.10.2008  
 
Regulert vegparsell ligger innenfor de opprinnelige teigene til gnr/bnr 12/12 garden 
«Nestingen Nedre» med eier Arne Hovland, og gnr/bnr 12/2 garden «Hagen Søndre og 
Nestingshågån» med eier Arvid Melby. Senere ble hele det regulerte området fradelt med 
gnr/bnr 12/211 og overskjøtet utbygger Boligpartner Prosjekt AS. 
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Kartutsnitt fra 1920. gnr/bnr 12/12 vises med navnet Nestinga, mens gnr/bnr 12/2 med 
navnet Nestingshågån. 
 
Det er utsendt brev til grunneiere/festere langs parsellen den 13.05.2022 (datert 
03.05.2022), for innhenting av navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet parsellen.  
Bolig partner prosjekt AS, Vestsia Eiendom AS, Arne Hovland og Sondre Stubrud er tilskrevet. 
Boligpartner prosjekt AS mener det er mest hensiktsmessig å bruke Nestingsætra som 
navneforslag til veg 1 da dette navnet er brukt i planprosess, markedsføring og driftsfase. 
Arne Hovland som opprinnelig grunneier og eier av garden 12/12 foreslår navnet 
Nestingssætra.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Storsteinvegen, 
Hemsætervegen, Gruvevegen, Geitryggen m.m. 
 
I stadnavnsregisteret er det i området registrert Solbergsætra, Nestingsætra og 
Stubberudsætra, mens Nestingshågån er registert som navnet på garden nede i bygda. 
 
Fra stadnavninnsamlinga i 1994 ble det registrert følgende navn: Stubberudbekken, 
Solbergsætra, Nestingsætra og Stubberudsætra, men det foreligger ingen kommentarer til 
navnene foruten at Nestingsætra og Stubberudsætra er navnet på hemsætrene som ikke 
lenger eksisterer.  
 
Saken er forelagt, drøftet og behandlet i rådgivende organ for stedsnavnsaker (ROS) i møte 
den 10.06.2022. Her ble i alt 19 stk vegparseller i 11stk reguleringsplaner forelagt og 
gjennomgått for drøfting og råd om vegnavn med skrivemåte.  
 
Under møte ble navneforslaget Nestingsætra, evt. Nestingsætervegen diskutert.  
Tidligere er det anbefalt fra språkrådet at endingen av navnet skulle gjenspeile objektet (vei,sti,gutu, 
far etc)  som var navngitt. Altså en sæter skulle ende med navnet sæter, mens en veg skulle ende 
med navnet vegen m.m. I dette tilfellet er det forklarende at Nestingsætervegen er navnet på 
vegen, men samtidig kan det være villedende at Nestingsætervegen antyder at det er en veg som 
skal ende på Nestingsætra. En hemsæter som ikke lenger eksisterer. Siden det er hele området som 
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nå kalles Nestingsætra, og ikke kun en sæter, kan det være et argument for at vegen skal kalles 
Nesting(s)sætra som beskriver området den ligger.  
På bakgrunn av denne diskusjonen ble både Nestingsætra og Nestingsætervegen oversendt 
språkrådet for kommentar den 18.07.2022. 
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
Deres kommentar er følgende: 

Dette navnet bør trolig skrives med binde-s, altså Nestingssætra, jf. at SSR har 
registrert et navn Nestingshågån i samme område. Skrivemåten med binde-s er også 
brukt i oversiktstabellen fra kommunen. Vi ber kommunen avklare med Kartverket om 
det må reises navnesak på seternavnet, eller om det kan gjøres endring i SSR uten at 
navnesak er nødvendig.  

 
Det ble ikke diskutert noe nærmere bruken av binde -s under ROS sitt møte, men ROS sitt 
forslag er altså «Nestingsætra» og «Nestingsætervegen» uten binde -s.   
 
Det er ikke fremkommet andre navneforslag på vegen.  
 
Vurdering: 
Generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6 er som følger:  
De foreslåtte adressenavn må anses være gode og varige og forhold til matrikkelovens og 
stadnavnlovens intensjon, formål og prinsipper. Navneforslagene tilfredsstiller også alle 
generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6: 

Utdrag fra veileder: Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: 
 

- Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering 
- Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen 
- Navnet bør passe på stedet 
- Navnene bør være varierte 
- Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale 

 
Å ta i bruk navn på geografiske områder og føre videre den lokale navnetradisjonen har 
lenge vært en god tradisjon for navnsetting av veger i Øyer kommune. 
 
Det foreslåtte navnet finnes i stedsnavnregistret (SSR) i Øyer fra før, og 
må bygge på «mornavnet» som her både er med og uten s; Nestingshågån og Nestingsætra.  
 
I tillegg kan det fort skape forvirring og usikkerhet i skrivemåten i adressesammenheng om 
det offisielle vegnavnet skal skrives med eller uten binde -s, når plan og beskrivelser i planen 
er beskrevet uten binde -s.  Det burde ha vært reist navnesak i forkant til kartverket for 
avklaring og normering i dette tilfelle, siden SSR innehar begge skriveformer.  
Skrivemåten er foreløpig ikke avklart med kartverket.   
 
Til sammenligning av skrivemåte i vegnavn, har US tidligere i flere tilfeller vedtatt i denne 
sammenbindingsformen med såkalt fuge i navnet som f.eks: Brynssætervegen, 
Nermoshågån, Nermosvegen, Nisteinsråket, Djupdalsvegen, Auromsguta, med binde-s.  
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Bruken av fuge/ binde-s er nok vanlig i enkelte sammenhenger i henhold til nedarvet uttale 
for Øyer-dialekta.  
Til det foreslåtte navnet sin skrivemåte henvises det også til språkrådets tilrådning, som altså 
er «Nestingssætra».   
I tillegg er Nestingssætra vurdert å være mer beskrivende for området vegen ligger, enn 
Nestingssætervegen. 
 
Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper i 
kartverkets adresseveileder, og alle gjeldende paragrafer i matrikkeloven §21 og i «Lov om 
stadnavn».  
Skrivemåten «Nestingssætra» er i henhold til nedarvet uttale i.h.t lov om stadnavn (§4) som 
slår fast at:  

Skrivemåten av stadnamn skal byggje på, den nedarva lokale uttalen og gjeldande 
rettskrivingsprinsipp.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget vedtar følgende vegnavn med skrivemåte, innenfor reguleringsplanen 
planid 201901 «Nestingsætra», i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t 
matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Nestingssætra 
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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SLUTTBEHANDLING -  TILDELING OFFISIELL ADRESSEVEGNAVN - PLANID 201504A - 
MOSETERTOPPEN SENTRUM 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201504  
Arkivsaksnr.: 21/865     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
125/22 Plan- og miljøutvalget 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1.  
2. Særutskrift med saksutredning  fra møte i PMU den 20.09.2022 sak 98/22 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Prokoll fra møte i PMU den 20.09.2022 
 
Sammendrag: 
Vegnavn og skrivemåte for vegparsell innenfor reguleringsplanene, planid 201504A 
«Mostertoppen sentrum» og planid 118 «Mosetertoppen» har ligget ute til offiell høring i 3 
uker , med frist til 24.10.2022. Det har ikke kommet inn merknader til vegnavnforslaget.  
Kommunedirektøren tilrår at Plan og miljøutvalet (PMU) vedtar følgende vegnavn med 
skrivemåte beliggende innenfor de nevnte planområdene i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Lekkjet  
 
Saksutredning: 
Det henvises til saksutredning og vedtak ved  1.gangsbehandling i PMU (Plan og 
miljøutvalget) den 20.09.2022 sak 98/22.  
Følgende høringsforslag til vegnavn og skrivemåte fra vedtak om høring, har vært annonsert 
på kommunens internettside fra den  30.09.2022. 
 
Stedsnavn i Øyer kommune - Høring av vegnavnforslag - Vegadressenavn - Lekkjet 
Høringsfrist 24.10.22 
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Plan- og Miljøutvalget i Øyer kommune har i sammenheng med offisiell adressetildeling, 
vedtatt den 20/09-2022 i sak 98/22 å legge følgende navneforslag av veg, med navn og 
skrivemåte ut på høring: 
  
Forslaget er: 
- Innenfor reguleringsplan: Planid. 201504A 
Veg 1: Lekkjet 
Navneforslagets saksdokumenter fra plan- og miljøutvalget er vedlagt. 
  
Vedlegg: 
Saksfremlegg 
Kart med parsellinndeling 
Henvisning til lov og forskrift 
  
Høringsfristen er 24.oktober 2022. 
Uttalelser og spørsmål kan rettes til Øyer kommune, PB 4, 2637 ØYER 
postmottak@oyer.kommune.no , tlf: 61268100 
 
Vegnavnforslaget har også vært sendt til aktuelle høringsparter i brev datert den 26.09.2022. 
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Språkrådet har gitt sin tilrådning mottatt den 25.08.2022 i brev den 22.0.8.2022. 
Det anses ikke nødvending med ny høring til språkrådet eller andre som navnet kan ha 
betydning for, siden det ikke har kommet inn andre forslag til vegnavn med skrivemåter i 
saken.   
 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap 12, 
skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definert 1 stk vegparsell 
for offisiell adressetildeling med definert beliggenhet innenfor reguleringsplanen planid 
201504A « Mosetertoppen sentrum-2022»  vedtatt av KS sak 17/22 den 24.02.2022 og  den 
opprinnelige planen «Mosetertoppen» planid 118 vedtatt 28.05.2009.  
Hovedparsellen (veg 1) har avkjøring fra «Pjeksen» som er vedtatt av utvalg for stedsnavn 
(US)  den 08.11.2011,  krysser «Buåsheisen» og ender opp på et forholdsvis nytt 
høydebasseng.  

 
Reguleringsplanen «Mosetertoppen sentrum» har blitt endret ved revisjon fra første vedtak 
den 24.05.2018.  Formålsområder for bruk av arealer med bebyggelse, boenheter, tomter,  
og vegadkomster etc, er endret vesentlig fra første gangs behandling i planområde.  
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Det er i ettertid godkjent såkalte tomtedelingsplaner/situasjonsplaner innenfor 
plan/formåls- områdene som har endret formål og adkomstløsninger. Slike planer som 
behandles som endringer og delegerte saker rett før tiltakenes oppstart, gjør det vanskelig å 
planlegge i god tid med hensyn på definering av parseller og dimensjonering av nummer i 
adressesystemet i.h.t prinsippene for adressetildeling. 
 
Adresseparsellen ligger innenfor de gamle teigene til «Svegarden» og «Mo oppigard».  
 
Det er før 1.gangs behandling utsendt brev til grunneiere/festere langs parsellen den 
12.05.2022, med tanke på innhenting av navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet 
parsellen.  Aina M. Karlsen Hunder, Mosetertoppen Hafjell, John Steinar Svegården og Hafjell 
alpinsenter er tilskrevet. Ingen av disse har svart på henvendelsen.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Moltmyrvegen, Stuttingen 
og Pjeksen.  I stadnavnregistret er i tillegg Lunnstaden og Mosætra registrert.   
Stadnavninnsamlinga fra 1994 og historisk kart fra 1920 har ellers lite å by på i dette 
område.  
 
Saken er forelagt, drøftet og behandlet i rådgivende organ for stedsnavnsaker (ROS) i møte 
den 10.06.2022. Her ble i alt 19 stk  vegparseller i 11stk reguleringsplaner forelagt og 
gjennomgått for drøfting og råd om vegnavn med skrivemåte.   
 
Under møte ble navneforslaget «Lekkje» fremlagt av Einar Moe.  
Dette navnforslaget «Lekkje» er et nytt navn i tidligere vedtatte gruppenavn i området som 
er forbundet med skogdrift/tømmerkjøring/tømmerlunning  fra gammelt av.   
Utrykket /gjenstaden er lokal nedarvet uttale av en form for kjetting -forbinding, men er 
også brukt andre steder.  
 
Bilde vedlagt: Pjeks og lekkje. 
 

 
 
Forklaringen er som følger fra Einar Moe:  
Ofte ble det slått inn initialer til skogeieren like 
under øyet på pjeksen, som her O M 
 
Det var for to formål:  
- kom lekkjet med pjeks bort eller ble igjenglemt 
under tømmerkjøring så kunne man finne eieren 
- ofte måtte lekkje repareres eller pjeksen 
kvesses hos smed, og da var det greit å kunne 
holde fra hverandre hva som tilhørte hvem.  
 
 
 

Navneforslaget som fremkom fra ROS er oversendt språkrådet for kommentarer den 18. juli 
2022.  
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Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
Deres kommentar er følgende: 

Navnet bør skrives i bestemt form. I nynorsk rettskrivning er lekkje hunkjønnsord., 
noe som skulle tilsi skrivemåten Lekkja. I brevet fra kommunen er imidlertid ordet 
skrevet lekkjet, altså som intetkjønnsform. Dersom ordet er intetkjønn i lokal talemål, 
tilrår vi skrivemåten Lekkjet 

Sitat slutt. 
 
Det er ikke fremkommet andre navneforslag på vegen etter etter høring.  
 
Vurdering: 
Generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6 er som følger:  
Det foreslåtte adressenavn må anses være godt og varig i forhold til matrikkelovens og 
stadnavnlovens intensjon, formål og prinsipper.  
Utdrag fra veileder: Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: 

- Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering 
- Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen 
- Navnet bør passe på stedet 
- Navnet bør ikke virke støtende eller komisk 
- Navnene bør være varierte 
- Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale 
- Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes tjenlig, 

men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives. 
 
Å ta i bruk navn på geografiske og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon 
for navnsetting av veger i Øyer kommune. 
Språkrådet har gitt sin vurdering av navnet.  
De har tidligere kommentert at det er positivt at kommunen trekker inn tradisjonelt 
ordtilfang i valget av nye vegnavn.  
 
Andre vedtatte gruppenavn i område er bl.a : Skåklevegen, Skåka, Kvimsen, Pjeksen, 
Stuttingen og  Vintervegen, som er tilknyttet skogdrift.   
 
Bruk av gruppenavn tilknyttet skogdrift for dette området mener kommunedirektøren 
ivaretar en del av den immaterielle kulturhistoriske arven i bygda, gjennom bruk til 
navnsetting og skrivemåter for offisielle adressenavn.  
Kulturhistorisk verdi bevares i navn, som er et av hovedformålene i fastsetting av offisielle 
vegadresser (vegnavn + nr), sammen med det å finne frem.  
 
De foreslåtte navnet finnes ikke i stedsnavnregistret (SSR) i Øyer fra før, og finnes antagelig 
ikke som vegnavn andre steder heller.  
 
Kommunedirektøren mener navneforslaget tilfredsstiller alle generelle prinsipper, og alle 
gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
Til det foreslåtte navnets skrivemåte henvises det til språkrådets tilrådning.   
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Siden forslagstiller skriver navnet både med og uten -t i sin forklaring av navnet, er dette 
drøftet med forslagsstiller som mener at navnet skal skrives «Lekkjet».    
 
Kommunedirektøren mener derfor skrivemåte Lekkjet er i henhold til nedarvet uttale i.h.t 
lov om stadnavn (§4) som slår fast at:  

Skrivemåten av stadnamn skal byggje på, den nedarva lokale uttalen og gjeldande 
rettskrivingsprinsipp.  
Ved lovrevisjonen i 2015 kom formålsparagrafen om kulturminnevern (§ 1) inn i lova 
som sier at:  
Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei 
ei skriftform som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og 
medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.  

 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget (PMU) vedtar følgende vegnavn og skrivemåte innenfor reguleringsplanen, 
planid 201301 «Hafjell skianlegg» og del av planid 118 «Mosetertoppen» i sammenheng med 
offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Lekkjet  
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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OPPFORDRING TIL FJERNING AV PIGGTRÅD 
 
ORIENTERING FRA STATSFOVALTEREN TIL KOMMUNENE OM INNSTRAMMING AV PRAKSIS 
FOR MASSEDEPONERING/DISPONERING m/vedlegg 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


