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Sammendrag:
Eiendommen gbnr 80/2 «Viken søndre» er en landbrukseiendom bestående av 4 teiger med
tilhørende seter gbnr 155/1/588. Totalt areal på garden ca 262,9 daa + seter. Den består av tunet
med bebyggelse, næringsbygningene til saga, dyrka mark, skog og innmarksbeite.
Deler av eiendommen som bebygd tun, bebygd setertun, bebygd tun med verkstedbygning og areal
avsatt til fremtidig boligområde, ønskes beholdt av søker, mens øvrig areal av landbrukseiendommen
ønskes tillagt landbrukseiendommer i drift, og som har behov for mer areal for å styrke drifta av
disse.
Deler av søknaden krever behandling av dispensasjon fra LNF-formålet i kommunedelplan for Øyer
sør. Bruken av arealer til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål utløser krav
om dispensasjon og må være gitt før en fradeling av tomtene og deretter endring av bruken kan
finne sted.
Innstilling til vedtak om dispensasjon er positiv etter jordloven.
Krav til sikkerhet, pbl § 28-1 på eiendommen:
Det er lagt inn aktsomhetsområde for jord -og flomskred, snøskred og steinsprang. I tillegg 20-meters
buffer mot elv/bekk på en liten del av eiendommen.
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Ut ifra gjeldende forhold og veileder fra forskriftseier DiBK legges det til grunn at sikkerhetskravene i
pbl. § 28-1 og tilhørende forskrifter er oppfylt for dette nedre området.
For de to skogteigene oppe i dalsida vurderer kommunedirektøren at det er tilstrekkelig sikkerhet
mot naturfare gitt formålet med fradelingen. Det vil ikke skje bygging eller noen form for tiltak
utenom landbruksdrift på arealene.
Nærmere beskrivelse og vurdering av pbl. § 28-1 og faresoner på eiendommen er tatt inn i vedlegg 1
til søknaden.
De kumulative vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at det gis
dispensasjon for oppdeling av gardsbruket, fradeling og omdisponering til bolig for gardstunet,
fradeling og tillatelse til bruk som næring for område benyttet som sagbruk og fradeling og
omdisponering av seterareal med bebyggelse. I tillegg vedtas fradeling av skogteiger og areal ved
Lågen og areal avsatt til fremtidig boligområde i samme behandling.
Saksutredning:
Informasjon om eiendommen.
Eiendommen gbnr. 80/2 «Viken søndre» er en landbrukseiendom bestående av 4 teiger med
tilhørende seter gbnr. 155/1/588. Totalt areal på garden ca 262,9 daa + seter.

To av teigene er skogteiger med et areal på ca 126,5 daa og 23,5 daa. 1 teig er ca 10,8 daa bestående
av areal i Lågen med strandlinje, 1 teig på 102,1 daa med tunet, næringsbygningene til saga, dyrka
mark, skog og innmarksbeite.
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Tunet er bebygd med 7 bygninger. 3 våningshus med adressene Vestsidevegen 56,58, 60, registrert
med bruksarealene 209 m2, 159 m2 og 105 m2. 4 mindre landbruksbygninger med et areal på under
35 m2 bebygd areal.
Arealet rundt Viken sag er bebygd med 4 bygninger. Verkstedbygning på ca 640 m2, og 3
landbruksbygninger med et bruksareal på 105 m2, 97 m2, og 16 m2.
Tilhørende seter gbnr 155/1/588. Setra ble tinglyst med punktfeste i 2002, men søker oppgir at setra
består av en seterteig på ca 27 daa.

Søker oppgir at drift og dyrehold på garden opphørte i 1970/1980, og at størrelsen samt bygningene
på garden i dag er uegnet til selvstendig drift som gardsbruk. Deler av arealet har derfor i årrekke
blitt leid bort til nabo landbrukseiendom 81/3 (Svein Løken) som har behov for mer jord i sin drift.
Søknaden gjelder/bakgrunn for søknaden:
Hjemmelshaver av «Viken søndre» gbnr. 80/2, Odd Arne Høier Steinfinsbø søker om full
bruksrasjonalisering av garden. Garden har ikke vært i drift siden 1970-1980, og jorda har blitt leid
bort og drevet av Svein Løkens gardsbruk 81/3 i en årrekke. Deler av eiendommen som bebygd tun,
bebygd setertun, bebygd tun med verkstedbygning og areal avsatt til fremtidig boligområde, ønskes
beholdt av søker, mens øvrig areal av landbrukseiendommen ønskes tillagt landbrukseiendommer i
drift, og som har behov for mer areal for å styrke drifta av disse.
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For å oppnå bedre oversikt over søknadens omfang beskrives detaljene i søknaden i vurderingen
enkeltvis nedenfor.
Gjeldende plan for eiendommen:
Eiendommen ligger delvis i Kommuneplanens arealdel 2018-2028.

Skogteigene ligger i Kommuneplanens arealdel, men disse teigene skal fradeles til uendret bruk og til
bruk for landbrukseiendommer i drift, og utløser derfor ikke krav om dispensasjon. Øvrige av
eiendommen ligger i Kommunedelplan Øyer sør vedtatt 31.05.2007. Med unntak av et område på ca
15 daa som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse benevnt B1b «Utvidelse Skriua», har resterende av
eiendommen formål LNF Landbruk, natur og fritid.

Siden tiltakene som utløser krav om dispensasjon ligger i kommunedelplan Øyer sør, blir disse
bestemmelsene førende for den videre behandlingen.
Kommunedelplanens bestemmelser:
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for fremtidige byggeområder «avsatt område B1 b Utvidelse Skriua» :

For området avsatt til fremtidig boligbebyggelse sier punkt 1.1.1 at fradeling til tiltak etter pbl ikke
kan finne sted før området inngår i godkjent reguleringsplan. Området skal ikke fradeles for å kunne
gjennomføre tiltak før en detaljregulering er på plass, men fradeles her for å beholdes av søker, og
benyttes til samme bruk, inntil evt detaljregulering er på plass. Hadde bestemmelsen ment å gjelde
all fradeling, og også i de tilfellene hvor tiltak ikke skal gjennomføres, hadde teksten «til slike formål»
vært sløyfet. Fradeling av dette området utløser ikke krav om dispensasjon.
for LNF-områder:

Kommunedelplanens bestemmelser for LNF formål sier kun at bygging i tilknytning til stedbunden
næring ikke kan finne sted uten dispensasjon, og sier ikke noe konkret om at fradeling rundt
eksisterende bygninger utløser krav om dispensasjon. Det er likevel informert i søknaden at
landbrukseiendommen skal oppløses, fradelt tun i fremtiden skal benyttes til bolig, fradelt tun på
saga skal fortsette sin bruk som næring, og fradelt tun på setra skal benyttes til fritid. Bruken av
arealer til formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål utløser krav om
dispensasjon og må være gitt før en fradeling av tomtene og deretter endring av bruken kan finne
sted.
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Lovgrunnlag:
Se vedlegg 1
Behandling:

Dersom øvrige krav iht ML og PBL ikke er oppfylt, vil det ikke bli nødvendig med vurdering av
dispensasjon. En vurdering av øvrige krav i nevnte lovverk gjennomføres derfor før vurdering av om
dispensasjon kan gis.
Se vedlegg 2
Områder som ikke utløser krav om dispensasjon, men som må fradeles for å oppnå full
bruksrasjonalisering dersom dispensasjon innvilges
Behandling av disse områdene, se vedlegg 3
10. 126,48 daa. Skogteig
11. 23,55 daa. Skogteig
12. 10,76 daa. Del av Lågen
13. Ca 14,5 daa avsatt område til bolig i KDP (rosa farge i oversiktskart ovenfor)
14. Ca 67 daa resterende av teig 1 (kartutsnitt revidert etter revidert søknad av 30.8.21)

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
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale
myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over
eksisterende bebyggelse.
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Det er registrert gråtrost på eiendommen, en ansvarsart. I tillegg kanadagås i arealet ved/i Lågen. Det
er karakterisert som trua art. Det er imidlertid i dette tilfellet kun snakk om fradeling og eierskifte, og
det forutsettes at det ikke vil ha negativ innvirkning.
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for
å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse,
samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.
Kultur:
Det er registrert flere automatisk fredede lokaliteter innen området for søknaden. Det gjelder
bebyggelse som søker skal beholde selv. Det forutsettes at eventuell gitt dispensasjon ikke vil påvirke
disse på en negativ måte. Kulturvernfaglig enhet i fylkeskommunen har ingen kulturvernfaglige
merknader
Behandling etter jordlov:
Vurdering:
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven
og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte vedtak etter
landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen politikk
innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken.
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom det ikke
går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. Bestemmelse om
deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å sikre at arealressursene blir
disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området
og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger.
Omdisponering:
Arealene som søkes fradelt i dette tilfellet skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og det må
vurderes som en fradeling er i strid med arealressursvernet. Det er særlig innmarksbeitearealer på
totalt 2,7 daa som berøres hvor det er produktive jordbruksarealer som går tapt. Hvorvidt det er
særlege høve som tilsier at landbruksinteressene må vike vil bero bl.a. på hvilke hensyn som gjør seg
gjeldende i saken, hvorvidt arealene som skal omdisponeres objektivt sett er egnet til matproduksjon
og om det er påregnelig med en lønnsom produksjon på arealene.
De arealene det er snakk om er kantarealer som i noe begrenset grad kan nyttes rasjonelt uten at det
beites i sammenheng med dyrkamarka som ligger inntil. Arealene ligger helt inntil tunet og kan synes
som en naturlig forlengelse av det tunet som søkes fradelt. Det er i utgangspunktet uheldig å fradele
jordbruksarealer uten at det foreligger konkrete planer om bruk som også innebærer en
samfunnsnytte. Kommunedirektøren ser det slik at disse arealene ikke er vesentlige for å kunne
gjennomføre deling. En annen sak er at arealene over tid er tatt i bruk som en del av gardsplassen og
har hatt en annen praktisk funksjon for eier av eiendommen enn som beite. Betydningen av å
beholde arealene som en del av landbrukseiendommen synes å være av mindre verdi.
Tjenlig og variert bruksstruktur:
Bestemmelsen er satt for å sørge for ei bruksutvikling i takt med nasjonale målsettinger for
landbrukspolitikken. Bruksutviklingen må imidlertid sees i sammenheng med utviklingen i landbruket
ellers i området, og betydningen som næring, sysselsetting og grunnlag for bosetting.
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Det søkes om fradeling av tunet i Viken med påstående bebyggelse; tre bolighus og et par uthus.
Arealet er på om lag 8 daa og er i hovedsak klassifisert som bebygd areal i AR5. Videre skal Viken sag
fradeles med et areal på om lag 12,5 daa bestående av bebygd areal og produktiv skog av høg
bonitet. Hensikten med fradelingen er bl.a. at aktive gardsbruk som grenser inntil Viken skal kunne
kjøpe jord- og skogarealer som tilleggsarealer og dermed styrke sitt ressursgrunnlag. Viken på sin
side er et mindre gardsbruk uten egen jordbruksproduksjon. Ei fradeling som omsøkt er i tråd med
overordnede målsettinger i landbrukspolitikken om en mer rasjonell bruksstruktur. Landbruksplan
for Lillehammer-regionen 2021-25 sier også at «handlingsrommet i jord- og konsesjonsloven bør
brukes for å fremme produksjon, sysselsetting og verdiskapning i tråd med næringa og
yrkesutøvernes behov». Hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur vurderes som ivaretatt ved
omsøkte fradeling.
Vern av arealressursene:
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller ut av drift.
Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger.
Viken sag er på mange måter en del av driftsapparatet på eiendommen. Virksomheten her går i
hovedsak på leiesaging og høvling, primært er dette bearbeidelse eller foredling av skogprodukter
basert på andre råmaterialer enn fra egen eiendom. Nåværende eier har videreutviklet saga til en
arbeidsplass som i liten grad relateres til drift av Viken som landbrukseiendom. En ser derfor ikke at
saga med tilhørende arealer er vesentlige for landbrukseiendommen, ei heller for den som skal kjøpe
tilleggsarealer for utvikling av engen driftsenhet .
Driftsmessig god løsning:
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. I følge rundskriv M-1/2013
kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at løsningen er god.
Viken er et mindre gardsbruk med spredte jord- og skogbruksarealer. Jordbruksarealene leies av en
nabo som også er i posisjon for å kjøpe disse. En slik løsning vil driftsmessig være god. Tilsvarende
gjelder for skogarealene oppover i lia, her er det andre grunneiere som er i kjøpsposisjon hvor en
sammenslåing av skogteiger vil gi en mer rasjonell utforming av eiendommene enn dagens situasjon.
Ved Lågen er det ei stripe med strandrett som også må tillegges en annen driftsenhet. Fradeling av
saga er ikke i vesentlig grad i strid med lovens intensjon, men det er uheldig at det følger et så stort
areal med, arealer som i liten grad kan nyttes ifm. sagvirksomheten. Dette er restarealer som ellers
vanskelig kan driftes og utnyttes rasjonelt som del av landbrukseiendommen.
En kan ikke se at en fradeling vil innvirke negativt på den driftsmessige løsningen.
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 boligeller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og andre interesser
Formålet med fradelingen av tunet og sagbruk er at dagens eier ikke ser hensikten med å eie og drive
landbruksarealene. Området er også preget av nyere boligbebyggelse. Drift av jordbruksarealer kan
foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må være bevisst at det
kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig dersom det oppstår
interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre
begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være noe nytt
element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. Imidlertid kan toleransenivået for den som
kjøper dette til bolig være lavere enn om den som bodde på eiendommen selv drev jorda. I dette
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tilfellet må det antas at de som evt. kjøper eller skal bruke den fradelte eiendommen framover er
bevisst beliggenheten og er innforstått med at det kan medføre noe ulemper ved å bo slik til. Det er
også såpass mange andre boliger i området at denne fradelingen trolig ikke vil bety noe fra eller til.
Bosettingshensynet:
Om vurderingene etter § 12 tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en likevel åpne for
fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. Ettersom en ikke har
konkludert med at søknaden bør avslås er det ikke nødvendig å drøfte bosettingshensynet i saken.
Videre saksbehandling:
For å sikre at intensjonene om ei bruksrasjonalisering blir gjennomført er det nødvendig å sette vilkår
som sikrer gjennomføring av delinga fullt ut. Det settes derfor vilkår om at det både må omsøkes og
kunne innvilges konsesjon for alle landbruksarealene. Kommunen behandler ingen
konsesjonssøknader uten at det foreligger bindende kjøpsavtale.
Driveplikt:
Dyrkamark som søkes fradelt men som er avsatt til anna formål i gjeldende plan og dermed ikke
trenger samtykke etter bestemmelsene i §§ 9 og 12 er likevel underlagt driveplikten i jordloven § 8.
Dette gjelder fram til arealene blir tatt i bruk til annet formål.
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN:
Vurdering:
Nabovarsling
Søknaden er nabovarslet, og det har ikke kommet merknader.
Høringsuttalelser
Innlandet Fylkeskommune
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både nasjonale
og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike planfaglige tema
som bl.a. samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), villrein, barn og unges interesser,
universell utforming og stedsutvikling.
har ikke fylkeskommunen vesentlige planfaglige merknader til kommunedirektørens foreløpige
vurderinger og konklusjon i denne saken.
Ingen kulturvernfaglige merknader.
Samferdselsfaglig:
Eiendommen har adkomst fra fylkesveg 2532, Vestsidevegen. Fv. 2532 har funksjonsklasse D, lokal
samleveg, med mindre streng holdning til avkjørsler. ÅDT ved avkjørselen er 320 kjøretøy, og
fartsgrensen på stedet er 60 km/t. Vi orienterer om at det formelt må søkes om endret bruk av
avkjørsel fra fylkesvegen. Denne skal behandles etter vegloven, og det er Samferdselsavdelingen i
Innlandet fylkeskommune som er myndighet.
Rondane Sør villreinutvalg:
Sjøsetra ligger innenfor sone 2 – buffersonen - i regional plan for Rondane Sølnkletten, og hensynet
til villreinen og dens leveområder skal ivaretas ved behandling av søknaden. Eiendommen ligger helt i
utkanten av buffersonen i Rondane sør villreinområde, og området er pr dags dato lite brukt av
villrein.
Av Øyer fjellstyre sin behandling av saken går det fram at setra ikke er brukt i tradisjonell seterdrift
på flere tiår. Og at det også er to andre setre på stedet som tidligere er omdisponert til fritidsfeste.
Villreinutvalget kan ikke se at tiltaket har negative konsekvenser i villreinsammenheng.
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Statsforvalteren i Innlandet:
Dette er en svært omfattende søknad der skal kommunen i virkeligheten skal vurdere sju
dispensasjonssøknader som en søknad som grunnlag for sitt vedtak. For nærmere veiledning om
behandling av dispensasjonssaker viser vi til vårt rundskriv om behandling av dispensasjonssaker.
Statsforvalteren har vurdert saken og kan se at nasjonale og viktige regionale interesser innenfor våre
fagområder blir berørt. Dette gjelder omdisponering av dyrka/dyrkbar mark til andre formål og
oppretting av nye arealformål i LNF- områder. Vi viser til Nasjonal jordvernstrategi (2020-2021) og
har derfor følgende merknader:
1. Omdisponering av 8 daa tun til boligformål medfører svært dårlig arealutnyttelse og kan legge
press på jordvernet i liknende tilfeller. Maksimalt 5 daa til dette formålet kan tillates der
bruksrasjonaliseringen blir god.
2. Omdisponering av dyrka mark til næringsarealer bør begrenses og ligge innenfor det som i dag er
brukt til sagbruket.
3. Endring og utvidelse av areal til boligformål bør foregå gjennom planprosess og ikke som
dispensasjon.
4. Utvidelse av sagbruket bør vurderes i henhold til kommuneplanrevisjonen, da støy og trafikk kan
få framtidige ulemper siden arealet ligger i nærheten av boligformål.
Til slutt vil vi anbefale kommunen å vurdere søknaden som et innspill i planprosessen angående
revisjon av kommuneplanen, da dette er mange omfattende dispensasjonssøknader som bør få en
grundigere plan-behandling.
NVE: (Dette er NVE sin seneste vurdering, etter omfattende kommunikasjon fram og tilbake, og
presisering og ny rapport fra Skred AS).
Vi har vurdert dokumentasjonen som ble tilsendt 16.08.2021 (kun Skred as sin rapport datert
11.08.2021).
For de områdene som Skred as, i sin farerapport, har vurdert at det ikke er skredfare, uten skog, er
sikkerhetskravet for skred som gjelder for denne type tiltak (jf. pbl §§ 1-6 og 28-1, samt byggteknisk
forskrift § 7-3) vurdert å være dokumentert ivaretatt, slik at en fradeling og regulering kan
gjennomføres i disse områdene.
NVE har ikke vurdert andre forhold i tilknytning til saken.
Landbruksfaglig uttalelse
Om landbrukseiendommen:
Driftsenheten består av 27 daa dyrkamark, 15 daa innmarksbeite og 195 daa produktiv skog. Det er
tre hus til boligformål, det er ikke driftsbygning. Til garden hører Viken sag hvor det er både et
tradisjonelt sirkelsagbruk og en egen bygning for videreforedling (høvling) og anna tilknyttet
produksjon. Til eiendommen hører seter på Sjøsetra. Øyer fjellstyre har den 26. mai 2021 hatt til
drøfting søknad om opprettelse av fritidsfeste men valgte å utsette saken til det foreligger endeling
avklaring om det gis delingstillatelse slik at allmenningsbruket etter dette blir oppløst.
Landbruksfaglig vurdering:
Oppdeling av eiendommer ved bruksrasjonalisering er omdiskutert. Kommunen må i slike saker
vurdere hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur opp mot hensynet til aktive bruk i alle
størrelser og deler av kommunen. Dette er forhold som behandles særskilt ved behandling etter
jordlovens delingsbestemmelse i §12.
Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- og jordvernet som må vurderes
nøye. Tunet søkes fradelt med 8 daa. Dette er noe større enn det man normalt tilrår ved
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bruksrasjonalisering. En må imidlertid vurdere hver sak individuelt og finne gode og praktiske
løsninger ut fra de gjeldende forhold. I denne saken er det i hovedsak hensynet til to mindre arealer
av innmarksbeite som gjør seg gjeldende. En ser at disse arealene kan være utfordrende å drifte
rasjonelt, særlig det arealet som ligger på motsatt side av adkomstvegen sett i forhold til dyrkamarka.
Ei fradeling som omsøkt betinger samtykke til omdisponering av et mindre areal for denne parsellen.
Sagbrukstomta brukes i dag til næringsformål og kan i liten grad knyttes til gardens øvrige
produksjonsapparat eller -ressurser. Det er tvilsomt om eventuell ny eier av dyrkamarka og/eller
skogen vil drive virksomhet på samme måte som dagens eier. Ut fra framtidig sysselsetting og
verdiskapning er det gode grunner for å tilrå at sagbrukstomta kan fradeles.
En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår en boligeiendommer i et aktivt
jordbruksområde. Det er mange boliger i dette området som ligger tett innpå dyrkamark. Det er
påregnelig at det kan oppstå noen driftsulemper ved bruk av dyrkamarka. Tidligere har boligene kun
ligget øst for dyrkamarka, en konsekvens av deling er at det også blir boligformål vest for
dyrkamarka. Gardstunet ligger der fra før og er ikke noe nytt element å forholde seg til. Det vil også
bli en ny eier av dyrkamarka som må ta disse forholdene for gitt ved et kjøp. En ser ikke at
driftsulemper i seg selv er et moment som taler mot dispensasjon.
Kommunen opplever jevnlig at eiere av slike store boligtomter ønsker å ekspandere inn på
naboeiendommene, særlig for å få tilgang til dyrkamark og beite, areal til stall/ridebane mm. I dette
tilfellet er det ikke driftsbygning og er ser ikke at det er aktuelt eller at det ligger til rette for å holde
husdyr på dette tunet. Fradeling bør derfor i mindre grad legge press på framtidige fradelinger enn
om tunet hadde hatt mer småbrukspreg.
Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av en fradeling, men at det heller ikke er positivt
for kulturlandskapet med slike fradelinger, utover at det bidrar til at husene kan bli bebodd og trolig
holdt i orden. Det bemerkes at plangrensa for kommunedelplan for Øyer sør går gjennom
gardstunet. En ser det slik at eiendommen i hovedsak ligger innenfor området som er omfattet av
forskrift om nedsatt konsesjonsgrense og at det vil være boplikt på eiendommen.
Oppsummering:
Landbrukskontoret mener at det kan gis dispensasjon for fradeling av gardstunet og sagbrukstomta
uten at landbruksinteressene i vesentlig grad settes til side.
Vurdering av dispensasjon for tun til bolig
Teig 1 pkt 4 i søknad.
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Bakgrunn for søknaden: Søker ønsker å fradele bebygd tun på ca. 8 daa. til bruk som boligeiendom.
Bygningene på eiendommen ønskes endret fra våningshus til eneboliger, og fra landbruksbygg til
uthus. Bruk av grunn ønskes endret til boligeiendom, og formålet på eiendommen ønskes endret til
LNF spredt bolig med bestemmelsene som vil gjelde for dette formålet i revidert KDP.
Å skille dyrka mark og skog fra bebygd tun er det som tradisjonelt er hovedformålet med en slik
bruksrasjonalisering. Også i dette tilfellet er det en hovedbestanddel i søknaden.
Ved utforming av søknad må hvert tilfelle vurderes individuelt med tanke på størrelse på fradelt
areal. Grunnen til at omsøkt areal gjerne bør begrenses i slike fradelinger fra større driftsenheter er
påvirkningen på landbruksmessige hensyn. I denne saken er det i hovedsak hensynet til to mindre
arealer av innmarksbeite som gjør seg gjeldende. En ser at disse arealene kan være utfordrende å
drifte rasjonelt, særlig det arealet som ligger på motsatt side av adkomstvegen sett i forhold til
dyrkamarka. Søker ønsket opprinnelig et større areal rundt boligtunet, men i samråd med søker,
landbrukskontoret og planavdelingen er arealet redusert til ca. 8 daa.
Vurdering av disp fradeling av tun til bruk som bolig
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.
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. Samtidig ble det i Kommuneplanens
«Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan
ses positivt på søknader som ikke gjelder stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder
landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt.
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 LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en
betingelse at landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ved slik fradelinger er det viktigst å
vurdere og ivareta hensynet bl.a. til arealressursvernet, drifts- og miljømessige ulemper for
landbruket. En slik fradeling kan medføre begrensninger for landbruksdrifta. Her er det
påstående bebyggelse, det vil med det ikke være noe nytt element å forholde seg til for den som
driver jorda rundt. Landbruksfaglig uttalelse har konkludert med at landbruksmessige hensyn ikke blir
vesentlig tilsidesatt.
Den framtidige utbyggingen utenfor sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å opprettholde
bebyggelsen også utenfor sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger.
I en slik sak vil dyrka mark og skog tilfalle landbrukseiendommer i drift. Det er positivt både for deres
driftsgrunnlag og for drift av arealene.
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene
Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som må vurderes er
påregnelige drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i
området. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder
seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy,
støv, lukt, insekter m.m. Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan
være aktuelt. Her er det imidlertid vurdert dithen at imøtekommelse av denne søknaden
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om dispensasjon ikke vil medføre merulemper som bør tilsi at deling må frarådes.
I denne saken er formålet med oppdelingen av gardsbruket og endring av formell status på
eiendommen at dyrka mark og skog skal tilfalle henholdsvis den driftsenhet som allerede leier og
driver den, og skogen til landbrukseiendommer med teiger inntil som vil føre til driftsmessige
fordeler.
Det er utvilsomt en styrke for de aktive driftsenhetene å kunne investere og drifte areal man eier i
forhold til leieforhold. Det er positivt med tanke på drift av arealene.
Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større
enheter. Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir
vanskelig å få tak i mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva
som er en drivverdig størrelse, men det nåværende eier mener om dette bør tillegges en viss vekt i
vurderingen.
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. I dette tilfellet vil en bruksrasjonalisering sett under ett medføre formalisering av en
bruk som allerede skjer og som sørger for at jordbruksarealer drives og bygninger bebos.
Det er ikke lenger driftsbygninger på enheten. Dette vanskeliggjør en selvstendig drevet
landbrukseiendom.
Konklusjon: fordelene er klart større enn ulempene.
Teig 1 pkt. 2 i søknad fradele bebygd tun brukt til næring. Ca 12,5 daa.

Bakgrunn for søknaden: Området var i utgangspunktet ønsket utvidet til ca 17 daa, men siden
søknaden er trukket og avsatt boligområde fradeles iht. det som er avsatt i KDP vil arealet som
ønskes fradelt til Viken sag reduseres til ca. 12,5 daa. Arealet er i dag benyttet til næring og tilknyttet
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eksisterende sagbruk. Gjeldende formål i plan er LNF. Landbruksbygningene på eiendommen ønskes
endret til uthus/lager. Bruk av grunn ønskes endret til næringseiendom, og formålet på eiendommen
ønskes endret til næring med bestemmelsene som vil gjelde for dette formålet i revidert KDP.
Vurdering av dispensasjon for fradeling av tun til bruk som næring
Hensyn bak bestemmelsen skal ikke vesentlig tilsidesettes:
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring.
Sagbrukstomta brukes i dag til næringsformål og kan i liten grad knyttes til gardens øvrige
produksjonsapparat eller -ressurser. Slik settes ikke hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra til
side. Det kan ikke sies at saga med tilhørende arealer er vesentlige for landbrukseiendommen, ei
heller for den som skal kjøpe tilleggsarealer for utvikling av engen driftsenhet
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Fordelene må være klart større enn ulempene:
Når det gjelder selve sagbrukstomta ser en at dette kan være en arbeidsplass for dagens eier. Hensyn
til sysselsetting og verdiskapning tilsier at sagbrukstomta tillates fradelt. Å imøtekomme søknaden er
også her en formalisering av dagens bruk som næring. Det er ikke grunn til å anta at den som skal
overta dyrka mark eller skogen ønsker å drive virksomheten videre, og det er en god løsning at
dagens eier fortsetter å drive dette.
Eventuelle ulemper ved å tillate dette knytter seg i hovedsak til spørsmålet om å dele gardsbruket, og
dette er drøftet i det foregående.
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene.
Konsekvensene av disp.
Området som eventuelt godkjennes fradelt til sagbruk blir ca. 12,5 daa. Øvrig areal vil avklares
gjennom kommunedelplanprosessen.
Seter 155/1/588, omgjøring av punktfeste til festegrunn på ca. 1000 m2, bruk fritidseiendom

Bakgrunn for søknaden:
Seter er tinglyst som festepunkt 21.03.2002. Festekontrakten/festeretten er ikke tinglyst, og det er
uklart om festeretten fortsatt er hele setereiendommen som kun er registrert feil i matrikkel/ tinglyst
feil. Uavhengig av dette bør punktfestet omgjøres til festegrunn. Bygningene er registrert som
seterhus, formål grunn er landbruk.
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Søknaden utløser krav om dispensasjon for å endre bruken fra seter til fritid.
Bygningsmessige forhold
Så langt vi har informasjon om, er bebyggelsen av enkel standard, dvs. uten innlagt vann, avløp og
strøm. Det legges til grunn at dette er bygg som er lik annen tilsvarende enkel men velfungerende
fritidsbebyggelse, som det finnes mye av i kommunen og ellers.
Samfunnssikkerhet, kulturvern og naturmangfold
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet eller kulturvern som berøres av søknaden.
Setra ligger i buffersonen til villreinens leveområde.
Statskog/fjellstyrets behandling
Saken ble behandlet av Fjellstyret 26.5.21. Betingelsen for å få fritidsfeste på seterhus er at
gardsbruket opphører å eksistere, og mister sin rett til allmenningsbruk, jf. seterforskriften § 16.
betingelsene for at et gardsbruk mister sin rett til allmenningsbruk går fram av fjellova § 2 2. ledd. I
dette tilfellet er det aktuelle vilkår at eiendommen mister så mye av jorda at den ikke lenger er å
regne som jordbruksmessig enhet.
Med bakgrunn i dette vedtok Fjellstyret å utsette behandlingen til flere forutsetninger til grunn for
søknaden er avklart, men ser så langt ikke betenkeligheter med å tilrå overfor grunneier Statskog at
det kan opprettes festekontrakt på seterhusene til fritidsformål.
Fjellstyrets foreløpige vedtak av 26.5.21 følger nedenfor.

Vurdering av dispensasjon for å endre bruk som fritidseiendom
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke
vesentlig tilsidesettes.
Å etablerere fritidsfester i seterområder er ikke i tråd med LNF-formålet. I dette tilfellet har
nåværende eier ikke brukt setra i landbrukssammenheng i sin eiertid. Det er ifølge fjellstyret enda
lenger siden den var i bruk som ledd i landbruksvirksomhet. Ifølge dem er seterløkka gjengrodd og
gjerder fjernet. Ellers er to setre lagt ned i nærheten, og det legges til grunn at omdisponering av
denne til fritidsformål ikke vil sette hensynene bak LNF-formålet vesentlig til side. Omsøkt seter ligger
litt for seg selv, og det er lite trolig at det vil føre til problemer for landbruksdrift i området.
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side
Fordelene skal være klart større enn ulempene
Å opprette fritidsfeste på setereiendommen er et ledd i bruksrasjonaliseringen som ligger til grunn
for søknaden. Ifølge søker er det viktig at denne også kan fortsette å være i deres eie. Det er positivt
at bygningene og tilliggende areal blir holdt i stand selv om det ikke brukt til landbruksformål lenger.
Ifølge fjellstyret er det ikke særlige ulemper ved å tillate denne omdisponert til fritidsfeste.
Kommunedirektøren kan heller ikke se ulemper av betydning. I saker der det er fravær av ulemper,
eller disse er små kreves det noe mindre overvekt av fordeler for at det andre vilkåret er oppfylt.
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene
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Vurdering av formålsendring i plan
Vurdering av formålsendring til LNF spredt bolig for boligtunet
Det bør også knyttes noen kommentarer til eventuell endring av arealformål til arealkategoriene LNF
spredt bolig (LSB) gjennom denne dispensasjonen.
Det er gode grunner som taler for å tillate at det fradelte boligtunet endrer formål til LSB. Gjennom
dispensasjonen er de fleste kriterier som lå til grunn for vurdering av denne arealkategorien
gjennomgått. Det mest relevante i dette tilfellet er aktsomhetssonene som ligger på området.
Vurderingene fra skredkonsulent konkluderer med at området med bebyggelsen ikke har faresoner
med skredsannsynlighet over gjeldende sikkerhetsklasser.
I tillegg eventuell påvirkning på landbruksdrift. Dette er imidlertid vurdert i
dispensasjonsvurderingen, og det legges til grunn at dette ikke så tungtveiende i denne saken at det
utelukker formål LSB.
Vurdering av formålsendring til næring for sagbrukstomta:
Samme vurdering gjøres for endring fra LNF til næring på eventuell sagbrukseiendom dersom den
tillates fradelt gjennom dispensasjon.
Siden dette er del av arealinnspill til pågående revisjon av kommunedelplanen, tilrår
kommunedirektøren at evt. endring av formål ikke endres, i påvente av planprosessen.
Vurdering av LNF spredt fritid for fritidsfeste
Området der gbnr. 155/1/588 ligger er ikke underlagt aktsomhetsområder. Kulturvern vil ikke
påvirkes av omdisponering. Det samme gjelder naturmangfold, men setra ligger i buffersone til
villreinens leveområde. Sølnkletten villreinområde har ikke inngitt høringsuttalelse. Ifølge Rondane
sør villreinutvalg ligger eiendommen helt i utkanten av buffersonen i Rondane sør villreinområde, og
området er pr dags dato lite brukt av villrein.
Det er ikke lagt ut andre eiendommer til LNF spredt fritid i nærheten, og kommunedirektøren har
kommet til at denne heller ikke bør endre formål nå.
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. Det er grunn til å anta
at tillatelse i denne saken ikke vil ha store følger for etterfølgende saker. Kommunedelplanen er
under revisjon, og arealformål i den gjennomgår inngående vurderinger gjennom egne prosesser.
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven.:
1. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til omdisponering
av inntil 2,7 daa innmarksbeite slik at dette kan fradeles sammen med tunet i Viken g/bnr
80/2 i Øyer
2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad om fradeling av
inntil 8 daa tunareal og 12,5 daa sagbrukstomt på landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2 i
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Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige grunneiendommer. Videre
tillates at de øvrige landbruksarealene deles slik at de kan selges til flere, slik at det oppnås
gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.
3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller
delingssamtykket.
4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge konsesjon
for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for alle
landbruksarealene
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter pbl.:
Alternativ 1
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon
fra formål LNF i kommunedelplan Øyer sør punkt 2, slik at gbnr. 80/2 godkjennes oppdelt og brukt til
formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål.
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie
forvaltningsskjønn.
Kommunedirektøren tilrår bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. §
20-1 bokstav m:
1. Tunet på garden tillates fradelt med ca 8 daa og bruk av grunn som boligeiendom og bruk av
bygninger som bolig. Bruk av grunn endres til boligeiendom, og formålet på eiendommen
godkjennes endret til LNF spredt bolig.
2. Tunet som drives som næring (sagbruk) i dag tillates fradelt med ca 12,5 daa med grenser
inntil det avsatte boligområde som kan fradeles iht. gjeldende KDP og med bruk av
eiendommen som næring. Formålet på eiendommen godkjennes ikke endret til næring.
3. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa/punktfestet omgjøres til festegrunn, og seter
gbnr. 155/1/588 kan endre bruken fra seter til fritid. Formålet på eiendommen godkjennes
ikke endret til spredt fritid.
For å oppnå full bruksrasjonalisering tillates i tillegg iht. pbl. § 20-1 bokstav m:
1. Areal avsatt til fremtidig boligbebyggelse godkjennes fradelt som avsatt i KDP. Areal ca 14,4
daa under vilkår at arealet ikke bebygges eller det gjennomføres tiltak på eiendommen før
detaljregulering er godkjent.
2. Skogteig på ca 126,48 daa godkjennes fradelt /arealoverført til nærliggende
landbrukseiendom i drift. Arealet skal fradeles og benyttes i tråd med LNF formål.
3. Skogteig på ca 23,55 daa godkjennes fradelt /arealoverført til nærliggende
landbrukseiendom i drift. Arealet skal fradeles og benyttes i tråd med LNF formål.
4. Areal i lågen på 10,76 daa med strandlinje/og rettigheter avklart i jordskiftesak godkjennes
fradelt /arealoverført til nærliggende landbrukseiendom i drift. Arealet skal fradeles og
benyttes i tråd med LNF og Friluftsformål i sjø og vassdrag
Resterende areal av teig 1(dyrka mark), areal avhengig av resultat av dispensasjonsbehandling,
beholder gbnr 80/2. Arealet skal ikke fradeles og skal benyttes av landbrukseiendom i drift i tråd
med LNF formål.
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Vilkår:
1. Veirett fram til boligtunet skal sikres gjennom tinglysing på gbnr. 80/2 og ny fradelt eiendom
til næring. Rett til å bruke og vedlikeholde eksisterende vann og avløp på landbruksarealet
gbnr. 80/2 skal tinglyses.
2. Arealene skal fradeles iht. kartvedlegg, og ikke komme i berøring med faresone S2 i figur 12 i
saksframlegget.
Alternativ 2
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon
fra formål LNF i kommunedelplan Øyer sør punkt 2, slik at gbnr. 80/2 godkjennes oppdelt og brukt til
formål som ikke er tilknyttet landbruk-, natur-, og friluftsformål.
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra sitt frie
forvaltningsskjønn.
Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Christina Nystuen
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DISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anne Linn Svendsen
21/2238

Saksnr.: Utvalg
113/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 074/018

Møtedato
09.11.2021

Vedlegg:
- Søknad om rammetillatelse (inkl. dispensasjonssøknad,) datert 13.08.21
- Tegninger, datert 08.07.21
- Kart, datert 08.07.21
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Samlet saksfremstilling PMU-sak 83/20, 18.08.20.
- Reguleringsplan for «Tingberg industriområde,» vedtatt 27.05.10.
Sammendrag:
Anlegg Øst Entreprenør AS søker om dispensasjon fra industriformål i forbindelse med
anleggelse av boligrigg. Kommunedirektøren finner ikke de to kumulative
dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen avslås.
Saksutredning:
Bakgrunn
Anlegg Øst Entreprenør AS søker om dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan for
«Tingberg industriområde,» vedtatt 27.05.10. Dette er i forbindelse med søknad om
rammetillatelse for oppføring av boligbrakker på gbnr. 74/18 (Industrivegen 50.)
Eiendommen fungerer i dag som hovedlager for Anlegg Øst Entreprenør AS.
Selskapet har tidligere fått innvilget søknad om å
etablere boligrigg i Kongsveien 171, men denne
eiendommen er solgt, og det søkes derfor om ny
plassering på Industrivegen 50. Boligriggen har som
hensikt å innlosjere arbeidsfolk med hjemsted utenfor
regionen, og er en følge av økt arbeidsmengde og
utbygging av E6 nordover fra Moelv.

Kart (situasjonsplan) over omsøkt brakkerigg
Tegning - fasade på brakker
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Plangrunnlaget
Reguleringsplan for «Tingberg industriområde» utgjør
plangrunnlaget for eiendommen. Eiendommen er i
denne planen regulert til «vegetasjonsskjerm,»
«industri» og «kombinert bebyggelse og anleggsformål
massetak/industri,» i tillegg til «hensynssone
høyspenningsanlegg.» Omsøkt tiltak ligger i nordlig
hjørne av eiendommen, og hensynssone
høyspenningsanlegg og vegetasjonsskjerm berøres
ikke, og vurderes ikke nærmere i denne sammenheng.
Eiendommen er markert i rødt med gjeldende
reguleringsplan som kartgrunnlag.

Iht. reguleringsbestemmelsene skal område regulert til
kombinert formål, endre formål fortløpende fra masseuttak til industriformål i det massene
er tatt ut. Det fremgår av søknaden at masseuttak er ferdigstilt, og bestemmelser for
«industri» gjøres dermed gjeldende.
Tiltaket berører både industri-felt omfattet av bestemmelse 2.2, samt industri-felt omfattet
av bestemmelse 2.5:
-

2.2 «I området satt av til industri tillates det bygninger til industriformål med
tilhørende kontorfunksjoner og anlegg.»

-

2.5 «… industriområde for generell industriproduksjon, verkstedvirksomhet,
servicevirksomhet, lagervirksomhet og miljøstasjon.»

Til tross for en noe ulik ordlyd, vurderes essensen som industri-område å være den samme.
Ingen av feltene åpner for beboelse, og dispensasjonen for å oppføre midlertidig boligrigg
omhandler fravik fra industriformålet.
Lovgrunnlaget
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3.
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).
Naboer og berørte interesser
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse
med dette. Iht. pbl. §19-1 skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte
berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i §
1-8.
I denne saken anbefaler kommunedirektøren at dispensasjonen avslås fordi de to
dispensasjonsvilkårene ikke anses som oppfylt. Iht. «Rundskriv om dispensasjon» av
statsforvalteren i Innlandet (sist rev. sept. 2021) skal det i slike tilfeller innstilles på negativt
vedtak uten ekstern høring. Er politisk utvalg uenig og vil gi dispensasjon, skal utvalget
returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring.
Vurdering
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er kjørt
analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av betydning
utover det som beskrives her.
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:
Eiendommen er opparbeidet med belegningsstein på hele området, og det er ikke behov for
terrengarbeider for å sette opp brakkerigg. Iht. søknad vil eksisterende avkjøring fra
Industrivegen benyttes. Anlegget tilknyttes kommunal VA via eksisterende ledningsnett på
eiendommen.
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:
Tiltak vil ikke berøre landbruksdrift eller dyrkbar jord. Kommunedirektøren kan ikke se at det
medfører ulemper for landbruket.
Miljø og naturmangfold:
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget
vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det
anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for
naturmangfold.

Kultur:
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Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.
Samfunnssikkerhet og vassdrag:
Vestlig del berøres av gul støysone fra veg, men tiltaket er plassert med god avstand til
denne og påvirker ikke vurderingen.
Vurdering av dispensasjon etter pbl. § 19-2
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. §
19-2.
Hensyn bak bestemmelsen
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Regulering av et område
til industri kan være et grep for å unngå boligbebyggelse og uheldig funksjonsblanding. Som
hovedregel må man anta at et industriområde ikke er tilrettelagt for boligbebyggelse, blant
annet med vekt på miljøhensyn. Det kan også tenkes at virksomhet i tråd med
industriformålet begrenses som følge av boligriggen, og kommunedirektøren påpeker at det
er to forskjellige formål som vanskelig lar seg forene.
Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» må sees i sammenheng med pbl. § 19-2 tredje ledd hvor det
fremgår at man skal legge vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet
og tilgjengelighet. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at dispensasjon åpner for
løsninger som er til nevneverdig skade for slike hensyn. Det kan f.eks. foreligge økt
forurensning og liten tilgang til utendørs oppholdsareal på industriområdet. Likevel
begrunnes søknaden med at det er et midlertidig tiltak som vil opphøre ila. 2026. Tiltakets
midlertidighet vektlegges, og det må legges til grunn at generelle miljømessige krav ikke bør
være like strenge som permanent beboelse. Kommunedirektøren vurderer også at
boligbrakker i en rekke tilfeller utgjør en nødvendighet for pendlende arbeidere og muliggjør
industriell virksomhet.
Kommunedirektøren vurderer at hensyn bak industriformålet ikke vesentlig tilsidesettes ved
dispensasjon.
Fordeler må være klart større enn ulemper
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Boligriggen begrunnes i økt arbeidsmengde og behov for innlosjering av
arbeidsfolk. Fra et næringsmessig perspektiv kan tiltaket således hevdes å være positivt.
Søknaden tolkes dithen at boligriggen først og fremst er tiltenkt arbeidstakere til bygging av
E6, da dette er det eneste prosjektet som spesifiseres. Det er også dette prosjektet som
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sluttdato er satt ut ifra. Brukerne av boligriggen vil dermed ikke ha sin arbeidsplass på/i
nærheten av industriområdet, og tiltaket kan ikke knyttes direkte til industrivirksomhet på
eiendommen. Enkel tilgang til arbeidssted og kort reisevei kan dermed ikke benyttes som
argument for tiltaket.
Videre ligger eiendommen som en del av et større industriområde på vestsiden av Lågen,
relativt langt fra etablerte boligfelt. Det er også langt til sentrum (ca. 3,5km) og dårlig med
kollektivtilbud i området. Kommunedirektøren vurderer boligriggens plassering som uheldig,
både av hensyn til industrivirksomhet og fremtidige beboere. Beboerne må godta reduserte
boforhold, bl.a. ift. støy, uteareal og perifer beliggenhet. Beboerne vil også i stor grad være
bilavhengig, både til/fra arbeidsplass, butikker og Øyer sentrum. Potensialet for
industrivirksomhet vil videre begrenses og måtte ta hensyn som ikke er optimale. Generelt
er det en uheldig funksjonsblanding som tillegges vekt i vurderingen.
I søknaden vises det til tidligere innvilget dispensasjon på Kongsvegen 171 om tilsvarende
tiltak (ref. PMU-sak 83/20, 18.08.20.) Kommunedirektøren mener likevel presedensargument ikke kan gjøres gjeldende i denne sammenheng, da forutsetningene for de
omsøkte eiendommene er svært ulik.
Dispensasjonen som ble innvilget på Kongsvegen
171, er begrunnet med at områdene rundt er
hovedsakelig boliger, samt kollektivtilbud og
nærhet til sentrum. Den nye eiendommen som
omsøkes (Industrivegen 50,) ligger i et område
som i langt større grad er preget av
industrivirksomhet. Intensjonen om at dette skal
være et industriområde fremkommer også
tydelig av kommuneplanens arealformål (se
kartutsnitt t.v.)
Kartutsnittet viser eiendommens
plassering i den større kontekst med
kommuneplanens
arealformål.
Det må også nevnes
at det er en knapphet på næringsreserve i kommunen, noe som er tema
i det pågående arbeidet med kommunedelplan for øyer sør. Det er viktig at de områdene
som faktisk er regulert til industriformål også blir benyttet til industri. Ved en dispensasjon,
vil eventuell industrivirksomhet måtte ta hensyn som ikke er optimale. Dette kan også sees i
forhold til jordvernet, som tilsier at det er viktig å utnytte industriområder på en god måte
slik at man unngår at nye jordbruksarealer går tapt.
Av fordeler må det trekkes frem at tiltaket sørger for at en lokal bedrift får mulighet til å
huse den arbeidskraft som til enhver tid er nødvendig. Fra et næringsmessig perspektiv kan
tiltaket således hevdes å være positivt. Kommunedirektøren mener likevel det finnes
områder i kommunen som er mer egnet for slik bebyggelse enn hva den omsøkte tomt er, og
mener at dette argumentet ikke kan tillegges særlig vekt.
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene er klart større enn ulempene.
De to kumulative vilkårene i pbl § 19-2 er dermed ikke oppfylt, og kommunen har ikke
hjemmel til å innvilge dispensasjon. Dersom dispensasjon skal kunne gis, må det fremføres
Side 25 av 66

Sak 113/21
fordeler som kan ansees som klart større enn ulempene. Dersom plan- og miljøutvalget
vurderer søknaden annerledes, må dette begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.
Dersom dispensasjon ønskes innvilget på tross av kommunedirektørens anbefaling, må
utvalget returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra
industriformål for å anlegge boligrigg på gbnr. 74/18.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Anne Linn Svendsen
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DISPENSASJON - MOSETERTOPPEN FB9 - STØTTEMUR OG UTNYTTELSESGRAD - GBNR
17/292 - GARASJE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marius Lykre
21/2433

Saksnr.:

Utvalg

114/21

Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 017/292

Møtedato
09.11.2021

Vedlegg:
- Søknad om dispensasjon
- Situasjonskart
- Tegninger
- Plan-ID 201601 MOSETERTOPPEN FB9
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Øvrige dokumenter i sak 21/2433
Sammendrag:
SH Prosjekt AS søker på vegne av tiltakshaver Thomas Oraug dispensasjon fra plan-ID 201601
Mosetertoppen FB9 punkt 2.1 som omhandler støttemurer og fra punkt 2.4.2 som
omhandler utnyttelsesgraden av eiendommen.
Tiltakshaver ønsker å få oppført en garasje på BYA 38,6 m2. Fritidsboligen som er oppført har
en BYA på 190,6 m2 av tillatt BYA 204 m2 bygningsmasse. Eiendommen har igjen BYA 13,4 m2
utnyttelse og prosjektert garasje vil overskride dette med 25,2 m2.
For å få ført opp omsøkt garasje søkes det om å få hevet høyden på støttemur høyere enn
hva bestemmelsene tillater.
Kommunedirektørens vurdering er at lovens kumulative vilkår ikke er oppfylt, og tilrår avslag
på søknad om dispensasjon.
Saksutredning:
Det er søkt om dispensasjon fra to ulike punkt i bestemmelsene for plan-ID 201601
Mosetertoppen FB9 for til tak på gbnr 17/292. De to punktene vil her gjennomgås og
vurderes separat.
-

Punkt 2.1 – støttemur:

Bestemmelse 2.1 angir at «Ved bruk av [m] steinmurer / støttemurer til skjærings- og
fyllingshøyder skal disse ikke være høyere enn 1,5 m».
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Det søkes her om å få bygge høyere støttemur enn hva planen tillater. Som vist i figur 1 så
strekker den ene støttemuren seg over en lengde på 12 meter og en høyde fra 1 til 3,59
meter på det høyeste. Den andre (fig. 2) har en lengde på 4,5 meter og en høyde på 1 til 3,10
meter på det høyeste. Søker begrunner søknaden med at «Grunnet garasjens plassering i
terrenget vil det kreve dispensasjon fra reguleringsplanens maksimumsbegrensing på 1,5
meter for støttemur.» Videre beskriver søker «Støttemurens høyde synker i takt med
terrenget og vil ikke hindre sikt mot tilleggende vei»
-

Punkt 2.4.2 – utnyttelsesgrad:

Bestemmelse 2.4.2 angir «BYA skal ikke overstige 20 % av tomtens areal. Samlet
bygningsmasse skal ikke overstige 204 m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og
uthus/garasje skal ikke overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Det skal avsettes areal til 2
parkeringsplasser på hver tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til parkering på terreng kommer i
tillegg til bygningsmassen dersom det ikke bygges garasje.»
Det søkes her om å få bygge en garasje på 38,6 m2 noe som overskrider utnyttelsesgraden
på eiendommen med 25,2 m2. Søker begrunner søknaden med at «planlagt garasje er i tråd
med reguleringsplanens bestemmelser om å ikke overstige 40 m2, men på grunn av den
eksisterende hyttens størrelse vil utnyttelsesgraden falle rett i overkant av 20%». Videre
beskriver søker at «ved å plassere garasjen under terreng vil dessuten bygningsmassen
oppleves mindre enn det den faktisk er. Kun sørfasaden vil være synlig, …».

fig. 1 – fasade vest

fig. 2 – fasade sør

fig. 3 – Plan over garasje med støttemurer.
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fig. 4 – situasjonskart over eiendommen

Lovgrunnlaget:
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.
Kommunedirektørens vurdering er at det ikke er nødvendig med høring hos regionale og
statlige organer, da deres fagområder anses ikke berørt.
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf.
pbl. § 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens
bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).
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Naboer:
Berørte naboer er varslet og det har kommet inn en nabomerknad.
Merknad fra gbnr 17/282:

Ansvarlig søker har svar ut merknaden i dispensasjonssøknaden.
Kommunens vurdering av nabomerknad:
I nabomerknaden anføres det at nabo er prinsipielt motstander av dispensasjoner fra
reguleringsplan, uavhengig av dette prosjektet og hvem det er som søker.
Kommunedirektøren henviser til pbl. § 19-2 der det står at kommunen kan gi varig eller
midlertidig dispensasjon. Videre står det at «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.»
Kommunedirektøren vil bemerke at ingen har krav på dispensasjon. Dette følger av ordlyden
i § 19-2 der kommunen «kan» gi dispensasjon. I uttrykket «kan» ligger det at kommunen
innenfor rammene av det frie skjønnet kan bestemme om dispensasjon skal innvilges, og at
ingen har krav på dispensasjon.
Videre sier nabomerknaden at det registreres et stort terrenginngrep og at dette har svært
negative konsekvenser for terreng og utforming mellom nabo hytter.
Kommunedirektøren er enig med nabo at det er et stort terrenginngrep og henviser til
reguleringsbestemmelsene punkt 2.1 der det står at «Bygningers plassering skal tilpasses
tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og løsmasser) unngås.» I dette tilfelle er
det terrenget som er tilpasset bygningen og ikke at bygget tilpasses tomta.
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Plangrunnlaget:
2.1

…
Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger
(stein og løsmasser) unngås. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige
3,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning. Ved bruk av m steinmurer / støttemurer
til skjærings- og fyllingshøyder skal disse ikke være høyere enn 1,5 m. Bygninger skal
ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader. Materialbruk og fargevalg skal
harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger.
Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot
omgivelsene tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit. Torv
skal benyttes som taktekking på alle bygg.
…

2.4.2 For enkelttomter:
…
BYA skal ikke overstige 20 % av tomtens areal. Samlet bygningsmasse skal ikke
overstige 204 m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke
overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på
hver tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til parkering på terreng kommer i tillegg til
bygningsmassen dersom det ikke bygges garasje.
…
Vurdering:
Vilkårene i pbl. § 19-2
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden.
1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt?

Støttemur:
Søker ønsker å bygge vesentlig høyere støttemur enn hva bestemmelsene tillater. Det
fremgår av bestemmelsene at bruk av støttemurer til skjærings- og fyllingshøyde ikke skal
være høyere enn 1,5 meter.
Hensynet bak bestemmelsen om maksimal støttemurshøyde er å sikre at det ikke blir ført
opp høye støttemurer for å ta opp terreng, for eksempel for å planere ut eiendommer. Og
som i dette tilfelle ta opp unødvendig terreng for å kunne tilpasse terrenget. Det
fremkommer klart av bestemmelsenes punkt 2.1 at det er bygninger som skal tilpasses
terrenget.
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Konklusjon: Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.
Det kan ikke gis dispensasjon.
Utnyttelsesgrad:
Søker ønsker å bygge en garasje på 38,6 m2 noe som vil overskride utnyttelsesgraden med
25,2 m2, da samlet bygningsmasse ikke skal overstige 204 m2 som er gjeldene på denne
eiendommen ikke 20 % av tomtens areal som søker anfører.
Hensynet bak bestemmelser om grad av utnytting er å regulere bygningers volum over
terreng og bygningers totale areal. Et godt samspill mellom bebygd og ubebygd areal er
nødvendig for å ivareta flere hensyn bl.a. gode utearealer, håndtering av overvann, bevare
eksisterende vegetasjon, opplevelsen av lys og luft med mer. Utnyttelsesgrad er satt i alle
reguleringsplaner, og er håndhevet strengt, ved at det ikke er gitt dispensasjoner for dette.
Når det gjelder utnyttelsesgrad er forutsigbarhet for hele reguleringsplanen viktig, og en
dispensasjon vil sette bestemmelsene til side. Siden dette skal være likt for alle, vil selv en
liten overskridelse kunne ansees som vesentlig.
Ombudsmannen har i flere saker uttalt at den klare hovedregelen er at reguleringsplaner
skal følges inntil de endres eller oppheves, og at endringer i arealutnyttelsen av et område
skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Se blant annet ombudsmannens
uttalelse i sak 2015/1635 med ytterligere henvisninger.
Konklusjon: Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.
Det kan ikke gis dispensasjon.
Da det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, er det ikke behov for
å vurdere det andre av vilkårene. Kommunedirektøren vil likevel vurdere det andre vilkåret.
2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene?

Støttemur:
Søker anfører ikke andre fordeler ved å tillate en støttemur med omsøkt høyde enn at den
synker i takt med terrenget, den vil ikke hindre sikt fra tilliggende vei og at på grunn av
garasjens plassering i terrenget må den være så høy. Kommunedirektøren kan ikke se at
nevnte fordeler fra søker kan vektlegges nevneverdig.
Området er snart fullt utbygd, det er ikke kjent at det er avvik fra planen tidligere. Det vil
medføre en stor ulempe med avvik i en helhetlig gjennomført plan. Ulempene ved en
støttemur av denne karakter virker mot planbestemmelsenes punkt 1.3 med at «Alle inngrep
skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig.» og punkt 2.1
«Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og
løsmasser) unngås.» Andre ulemper er at støttemuren blir så høy at det stilles krav til
sikringsgjerde, dette i en plan der «Oppføring av gjerder er ikke tillatt, med unntak for der
det må sikres i bratt eller farlig terreng i tilknytning til uteareal for hyttetomt mot veg.»
Kommunedirektøren mener det er uheldig å sette oss inn i en slik situasjon.
Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til
å gi dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt.
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Utnyttelsesgrad:
Fordelene ved å innvilge dispensasjon fra utnyttelses grad er at tiltakshaver får ført opp en
garasje som ønsket. Nå står det i reguleringsplanen at «På hver tomt kan det oppføres 3
bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en boenhet.» Det KAN oppføres 3
bygninger, dette er ikke noe man har krav på ,eller det er et krav om. Når fritidsboligen ble
bygd var den omsøkt med BYA 190,6 m2, når utnyttelsen på langt nær er utnyttet ved
bygging av fritidsbolig ser det ut til at det var vurdert at det ikke var behov for garasje på
eiendommen. Eiendommen har igjen 13,4 m2 slik at det vil være arealer å benytte til et
sekundær bygg. Ulemper er at det vil bli en større bygningsmasse en hva planen tillater. Selv
om omsøkt tiltak ligger delvis nedgravet, og vil virke mindre dominerende enn om hele
bygget hadde ligget på bakken, mener kommunedirektøren at ikke finnes kvalifiserte
fordeler ved å tillate en dispensasjon på økt utnyttelsesgrad.
Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til
å gi dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt.
Siden kommunedirektøren mener at de kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt,
kommer ikke «kan»-skjønnet til anvendelse.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) i Øyer
kommune søknad om dispensasjon fra plan-ID 201601 Mosetertoppen FB9 fra punkt 2.1
som omhandler støttemurer og fra punkt 2.4.2 som omhandler utnyttelsesgraden av
eiendommen.
De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik
utvikling i planområdet.
Vedtaket begrunnes med at:
-

-

hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via planprosesser og
ikke via dispensasjoner. Utnyttelsesgrad er med på å denne helhet i området, fravik fra dette
vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning.
Fordelene er ikke klart større enn ulempene.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Marius Lykre
Avdelingsingeniør
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GBNR 155/1 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALBESTEMMELSENE VEGKRYSS - HUNDERSÆTERVEGEN / PELLEVEGEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Wenche Hagestuen Dale
21/1876

Saksnr.:

Utvalg

115/21

Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 155/001

Møtedato
09.11.2021

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon
Situasjonsplan
Perspektiver

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Øvrige dokumenter i sak 21/1876.

Sammendrag:

Hunderseter/Nysetervegen SA ønsker å utbedre krysset mellom Pellestova og Hundersætervegens
fortsettelse østover mot Hitvegen/Pellevegen. Kryssutbedringen baserer seg på etablering av et nytt
rettvinklet T-kryss.
Kommunedirektørens vurdering er at lovens kumulative vilkår er oppfylt, og tilrår at dispensasjon kan
gis slik at byggesaken kan behandles.

Saksutredning:

Bakgrunn og søknad:
Hunderseter/Nysetervegen SA ønsker å utbedre krysset mellom Pellestova og Hundersætervegens
fortsettelse østover mot Hitvegen/Pellevegen. Krysset er i dag todelt med sikthindrende vinkler og
lite ordnede forhold for gående og syklende.
Kryssutbedringen baserer seg på etablering av et nytt rettvinklet T-kryss, mens dagens to armer vil
bestå som forbindelser for gående og syklende, da med noe endret vertikal- og horisontalforløp
tilpasset ny situasjon.
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Dispensasjonsbehandling
Det søkes om dispensasjon for å utbedre krysset mellom Pellestova og Hundersætervegens
fortsettelse østover mot Hitvegen/Pellevegen. Å imøtekomme søknaden om tillatelse til tiltak for det
ovennevnte, betinger dispensasjon fra arealformålet Landbruks- Natur- og Friluftsområder (LNF) i
kommunedelplan for Øyer Sør.
Det er Hunderseter/Nysetervegen SA v/ Structor Lillehammer AS som er søker, mens det er Statskog
som er grunneier. Statskog er varslet som nabo. Kommunedirektøren presiserer at det må foreligge
grunneiers tillatelse, før en eventuell byggetillatelse kan gis.
Lovgrunnlaget
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende
inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal
varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang
til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.
Kommunedirektørens vurdering er at statlige og regionale interesser ikke blir berørt i denne saken,
og at det dermed ikke er nødvendig med høring hos regionale og statlige organer.
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal
være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. §
19-2 (2).
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på
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dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør
det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2
(4).
Naboer
Søknaden er sendt berørte naboer, det har ikke kommet merknader.
Plangrunnlaget
Gjeldende arealformål er LNF (grønt) i kommunedelplan for Øyer Sør.

Vurdering:
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp
Det er ikke kommunal teknisk infrastruktur innenfor det aktuelle tiltaksområdet.
Registrerte funn i det avgrensede området – hentet fra Innlandsgis:
Landbruk:
· Det er ikke gjort MIS (miljøregistrering i skog) på eller i nærheten av tiltaket.
· Tiltaket ligger ikke innenfor verneskoggrense.
· Det er registrert dyrkbar jord på en liten del av det aktuelle arealet i sør-øst.
Friluftsliv:
· Det er registrert merket fotrute som følger sti eller vei. Skiløype går også inn til det aktuelle
arealet.
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Miljø og naturmangfold:
· Arter fra artskart: lappspurv (kategori: sårbar)
· 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, eller innenfor helhetlige
kulturlandskap.
Naturmangfoldloven §§ 8-12: Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak vil i liten/ingen grad føre til
endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all
sannsynlighet ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter
naturmangfoldloven §§ 8-12.
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. 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 arealet som allerede er berørt i eksisterende kryss-løsning.
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for
å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse,
samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.
Kulturminner:
Det er ikke registrert kulturminner i/ved det aktuelle tiltaket.
Samfunnssikkerhet og vassdrag:
Tiltaket ligger ikke innenfor område for ras/skred (flatt), men berøres av «elver/bekker 20 m buffer».
Det vil stilles vilkår for at dette hensyntas før byggetillatelse kan gis.
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges:
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis dispensasjon
dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Fra arealformål:
Gjeldende arealformål er LNF4 i kommunedel for Øyer sør (2007), der dette står av betydning for
denne saken i 2.1 og 2.3 om landbruks- (L), natur (N) og friluftsområder (F);
….
2.1 GENERELT FOR LNF-OMRÅDENE
I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan godkjennes i
hht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som
endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.
2.3 LNF 4
Det er ingen bestemmelser til LNF-4områdene ut over de som er tatt inn under pkt. 2.1.
Området har stor betydning som natur og friluftsområde for turistutbyggingen rundt
Hafjell og Øyer sentrum, men også for den videre utviklingen av Hafjell alpinanlegg.
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….
Vurderingen av hvorvidt arealformålet blir vesentlig tilsidesatt baseres derfor på LNF-formålet i
kommunedelplanen. I LNF-område tillates ikke bygging/tiltak for andre formål enn landbruk.
LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge -og anleggsforbud for å ivareta hensyn
til landbruk, natur og friluft.
Innenfor LNF-formålet skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv.
Landbruk, miljø, naturmangfold og friluftsliv er gjennomgått i det foregående, og det er ikke forhold
som gjør det betenkelig å tillate tiltaket. Hensynet til den sårbare arten lappspurv kan vanskelig sies å
bli særlig berørt av tiltaket, da en utbedring av krysset ikke vil føre til en vesentlig endring av dagens
situasjon.
Tiltaket vil i sin helhet foregå innenfor det som i dag er å regne som trafikkareal. Melkerampen som i
dag ligger i krysset, vil bli flyttet og satt opp igjen i samme område. Tiltaket er av begrenset omfang,
og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Dette vil ikke medføre press på dyrket mark eller
driftsulemper for landbruket i området. Det er disse hensyn bestemmelsen det dispenseres fra, er
ment å ivareta, og de vil ikke tilsidesettes.
Påvirkning på arealplanens funksjon som styringsverktøy er en helt sentral ulempe som må vurderes.
Det kan ikke sies at å gi dispensasjon i denne saken vil føre til uforutsigbarhet eller undergraving av
planen som informasjons- og beslutningsgrunnlag.
Dess større virkning et tiltak vil ha på omgivelsene, dess mer vektige blir hensynene som taler for en
planprosess, og dermed også hensynene som taler imot dispensasjon. På det aktuelle arealet er det
allerede etablert et kryss, som nå søkes utbedret.
Tiltaket berøres av «elver/bekker 20 m buffer», og det blir da viktig at dette følges opp med krav om
dimensjonering for 200-års flom + 40 % klimapåslag.
Naturmangfold skal alltid vurderes ved §§ 8-12 i naturmangfold. Dette er gjort i
saksutredningen, og det er ikke grunn til å anta at forhold her er problematiske.
Konklusjon: hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
I dette tilfellet søkes dispensasjon pga at den planlagte kryssutformingen ikke inngår i en egen
vedtatt reguleringsplan. Det er mye trafikk knyttet til området ved Pellestova, og dette har
aktualisert ønske om utbedring av omsøkte kryss. Dagens kryssområde fremstår i dag som noe
tilfeldig og ulogisk, med terrengformer preget av tidligere anleggsvirksomhet. Vegen østfra deles i to
armer som hver kobler seg på Hundersetervegen. Formålet med tiltaket som søkes gjennomført er
bedret trafikksikkerhet gjennom mer logisk kryssutforming og etablering av dedikerte traseer for
gående og syklende gjennom kryssområdet.
Hvilke hensyn som er relevante i vurderingen, må sees i sammenheng med hvilke hensyn plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter og arealplaner er ment å ivareta, se blant annet
ombudsmannens uttalelse 13. juni 2014 (SOM-2014-334). Dersom hensynet bak bestemmelsen det
søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, skal det vektlegges i vurderingen mot
å gi dispensasjon ifølge forarbeidene til § 19-2. I dette tilfellet er det hensynene bak LNF-formålet
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som er aktuelle. Det er tidligere i saksframstillingen slått fast at disse ikke vil bli berørt eller
skadelidende ved dette tiltaket.
I søknaden er det oppgitt en rekke fordeler ved tiltaket, bl.a:


Langt ryddigere og logisk kjøremønster i omtalt kryss



Det vil kun være dagens veg og sideareal direkte knyttet til den som berøres av tiltaket



Tidligere spor av anleggsvirksomhet vil bli utbedret og vegens sideareal gis en naturlik
utforming.



Naturlig revegetering



Tilstøtende fritidseiendommer får lik eller bedret atkomstsituasjon



Eksisterende løsninger for vannveier og overvann vil videreføres eller utbedres.

Ulemper ved gjennomføringen vil være oppfylling av vegen inn mot krysset for å oppnå tilstrekkelig
vertikal avbøying. Oppfyllingen i senter varierer fra 0 til 2,3 meters høyde målt mot eksisterende
terreng. Denne oppfyllingen vil imidlertid sys sammen med adkomsten til Pellestova, som allerede
ligger på en betydelig fylling med bratte skråninger. Sammen med planlagt oppfylling av eksisterende
søkk og sår i terrenget, vil det nye krysset fra et landskapsmessig synspunkt kunne få en bedre
tilslutning til eksisterende terreng enn situasjonen er i dag.
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. Planog miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge
en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget
ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet.
Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. Det er grunn til å anta at tillatelse i denne
saken ikke vil ha store følger for etterfølgende saker. Kommunedelplanen er under revisjon, og
arealformål i den gjennomgår inngående vurderinger gjennom egne prosesser.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget i Øyer kommune
dispensasjon fra LNF-formålet i kommunedelplan for Øyer Sør fra punkt 2.1 for tiltak i LNF utenom
stedbunden næring. Dispensasjon gis i tråd med søknad datert 02.09.2021 på eiendommen 155/1 og
155/1/685.
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie
forvaltningsskjønn.
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Vilkår:
- Grunneiers tillatelse må foreligge før byggetillatelse kan gis.
- Tiltak som berøres av «elver/bekker 20 m buffer», må dimensjoneres for 200-års flom + 40 %
klimapåslag før byggetillatelse kan gis.
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må innhentes
der.
Alternativ 2
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra
formål LNF i kommunedelplan Øyer sør fra punkt 2.1 for tiltak i LNF utenom stedbunden næring.
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra sitt frie
forvaltningsskjønn.

Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Wenche Hagestuen Dale
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SAKEN TRUKKET
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KLAGE - DISPENSASJON KDP GBNR 13/2 - FOR BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1,
9/6 OG 12/82
SAK 20/3986
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Synne Graue Emmerhoff
21/2368

Saksnr.: Utvalg
117/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 013/002

Møtedato
09.11.2021

Vedlegg:
- Klage
- Uttalelse fra tiltakshaver
- Uttalelse fra ansvarlig søker
- Oppdatert informasjon om merknader fra Structor
- Vedtak datert 16.03.21
- Vedtak datert 15.06.21
- Søknad om dispensasjon
Sammendrag:
Øyer kommune mottok en søknad om anleggelse av ny veg over areal som er regulert til
LNF-formål fra Ole Gunnar Kaldor Austvik den 04.11.20. Plan- og miljøutvalget behandlet
dispensasjonssøknaden den 16.03.21 og ga søker avslag på søknaden. Kommunen mottok en
klage på avslaget den 02.04.21, og klagen ble behandlet av plan- og miljøutvalget den
15.06.21. Utvalget tok klagen til følge og innvilget søknad om dispensasjon.
Den 24.08.21 mottok kommunen en klage fra Astrid Stubrud, heretter kalt klager. Klager
anfører at hun har sendt inn merknader da hun mottok nabovarsel om dispensasjon og at
hun ikke har mottatt melding om vedtak.
Øyer kommune har fått bekreftet av ansvarlig søker at klager har sendt inn merknader og at
det skjedde en svikt i rutiner ifm. overgang til elektronisk nabovarsling slik at en av
merknadene ikke ble fanget opp og oversendt til kommunen ved innsending av søknad.
Kommunen har derfor hverken sett eller vurdert merknadene til klager ved behandling av
dispensasjonssøknaden. Klager kan ikke lastes for å ha oversittet frisen ettersom hun ikke
har fått melding om vedtak. Kommunen sender kun melding om vedtak til søker, naboer og
gjenboere som har merknader i en dispensasjonssøknad. En behandling av klagen er en
ulempe for tiltakshaver ettersom han har innrettet seg etter dispensasjonen ifm. verserende
jordskiftesak, jf. forvaltningsloven § 31 annet ledd. Likevel skyldes klagers fristoversittelse
forhold på tiltakshaver side. Kommunen anser det derfor som rimelig at klagen blir prøvd.
Kommunen tar klagen til behandling selv om klagefristen er utløpt jf. forvaltningsloven § 31
første ledd bokstav a.
Tiltakshaver og ansvarlig søker mottok kopi av klage og fikk en rett til å uttale seg om klagen.
Kommunen mottok uttalelser den 20.09.21.
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Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og
bygningsloven § 1-9 femte ledd
Saksutredning:
Klager anfører at omlegging av vegen vil medføre at hun får en vesentlig lenger privat veg
med vesentlig høye driftskostnader. Klager vil få vesentlig lenger veg til hennes sønn som bor
på gård Stubrud; ca. 1 km i dag og 8 km ved omlegging av veg. Klager hjelper til på gården til
sønnen ved behov.
Klager vil bli koblet til Måkerudgutua som ikke ønsker flere på vegen.
Klager skriver i merknader til nabovarsel at hun vil få betydelig økning i vegutgifter, som hun
ikke ønsker.
Videre skriver klager at hun ikke ønsker å komme i trafikkområdet til Hafjell Alpinsenter, da
det i perioder kan føre til utfordringer.
Kommunedirektøren sendte kopi av klagen til tiltakshaver og ansvarlig søke der de fikk
anledning til å uttale seg om klagen før klagebehandlingen, jf. forvaltningsloven § 33 tredje
ledd. Tiltakshaver uttalte følgende den 20.09.21;

«Astrid Stubrud har overfor meg aldri nevnt noen klage i saken, utover at hun tidlig nevnte at
hun ikke ønsker å få kostnader ifb med vegomlegget. Etter at hun flyttet inn i 2018 og var
kjent med pågående jordskiftesak, har det kommet mange ønsker om forbedringer av
eksisterende adkomst som går gjennom vårt fjøsområde. Vi er overrasket dersom det faktisk
er slik at hun ikke ønsker en bedre veg uten brukskonflikter som i dag.»

Ansvarlig søker hadde følgende kommentarer til klagen den 20.09.21;

Vurdering:
Kommunedirektøren opprettholder sin begrunnelse og konklusjon om at hensyn bak LNFformålet ikke bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon i vedtak datert 15.06.21 og
16.03.21. Det foreligger ingen nye opplysninger i klagen som endrer denne delen av
vedtaket.
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Klagen berører vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene. Det er primært de samfunnsmessige interesser som er relevante i vurderingen.
På et generelt grunnlag vil sykdom, sosiale og økonomiske forhold bare unntaksvis anses
som relevante grunner.i
Areal- og disponeringshensyn skal tillegges vekt i vurderingen. Selve tiltaket skal utføres på
et areal som ikke eies av tiltakshaver og klager. Likevel vil en dispensasjon gi fordeler til disse
eiendommene. Tiltakshaver vil få ordnet vegforholdene slik at adkomstvegen til klager og
gbnr. 12/104 ikke går igjennom gården hans. Kan vil kunne drive landbruksdriften mer
rasjonelt og effektivt. Dette er en klar fordel for eiendommen til takshaver. Klager vil få en
bedre adkomstveg til sin bolig og hun vil slippe å kjøre på en dårlig adkomstveg over ferister
og gjennom et gårdstun i drift, hvilket er en fordel for hennes eiendom. Denne fordelen
gjelder både klagers eiendom og boligeiendom gbnr. 12/104. Omlegging av adkomstveg vil
være en ulempe for klager da hun vil få lengre veg til sine private reisemål. Dette er ikke en
ulempe for eiendommen som sådan, men for henne personlig. Det tillegges liten vekt på
slike personlige hensyn. Ansvarlig søker (se vedlegg fra Structor) skriver følgende om
målinger fra klagers bolig til Stubrud gård: «Det anmerkes at våre oppmålinger viser at
kjøreveg fra Sørbygdsvegen 386 til Stubrud gård i Sørbygdsvegen 294 øker fra 1,4 km til 6,4
km med foreslått adkomst.» Klager anfører at differansen vil bli 7 km. Etter
kommunedirektørens beregninger stemmer opplysningene fra Structor.
Trafikk rundt Hafjell alpinsenter i forbindelse med fritidsinnbyggere og turisme er en ulempe
som tillegges minimalt med vekt, etter kommunedirektørens syns. Kommunedirektøren kan
vanskelig å se hvilken betydning trafikksituasjonen vil bli utfordrende ved omlegging av veg. I
forbindelse med høytider vil det være mer trafikk i området uavhengig av om vegen bli lagt
om eller ikke.
Anførsler om økning i vegutgifter og hvorvidt eiere av Måkerudgutua ønsker eller ikke
ønsker flere på vegen er privatrettslige forhold som kommunen ikke skal vektlegge i
vurderingen av om dispensasjon kan gis. Spørsmålet må avklares før innsending av søknad
om tillatelse til tiltak for etablering av ny adkomstveg. Kommunen er orientert om at det er
en verserende jordskiftesak om de privatrettslige forholdene.
Kommunedirektøren opprettholder for øvrig begrunnelsen i vedtakene datert 15.06.21 og
16.03.21. Etter en helhetsvurdering mener kommunedirektøren at fordelene ved å innvilge
dispensasjon er klart større enn ulempene jf. plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd.
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og
bygningsloven § 1-9 femte ledd.

i

Dispensasjon – plan- og bygningsloven kap. 19, Rundskriv til kommunene i Innlandet,
Oktober 2020,
s. 13
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og
bygningsloven § 1-9 femte ledd.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Synne Graue Emmerhoff
Juridisk rådgiver
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GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE - TILLEGGSVEDTAK TIL SØKNAD OM FRADELING AV AREAL
SØKER: HANS KRISTOFFER NORDLIEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ann Guro Kjernli
21/2645

Saksnr.:

Utvalg

118/21

Plan- og miljøutvalget

Arkiv: 033

Møtedato
09.11.2021

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt
2. Søknad om fradeling fra Hans Kristoffer Nordlien
Sammendrag:
Det vises til møte i PMU den 12.10.2021 hvor det ble vedtatt fradeling av et 6,7 daa stort
areal på g/bnr 62/1 i Øyer kommune, sak 108/2021. Omsøkt areal i søknaden var på 29,3
daa (ca. 29,5 daa). Det 22,6 daa store arealet som avviker mellom vedtatt og omsøkt areal er
arealet i Lågen (vannareal), som i saksutredningen ble omtalt som fiskerett. Det er derfor
nødvendig å behandle fradelingen av det resterende arealet i Lågen.
Kommunedirektøren tilrår at gjenstående fradeling innvilges.
Saksutredning:
Det vises til møte i PMU den 12.10.2021 hvor det ble vedtatt fradeling av et 6,7 daa stort
areal på g/bnr 62/1 i Øyer kommune, sak 108/2021. Omsøkt areal i søknaden var på 29,3
daa (ca. 29,5 daa). Det 22,6 daa store arealet som avviker mellom vedtatt og omsøkt areal er
arealet i Lågen, (vannareal), som i saksutredningen ble omtalt som fiskerett.
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Omsøkt fradelt: 1,2 daa innmarksbeite, 5,5 daa skog og 22,6 daa areal i Lågen; til sammen 29,3 daa.

Vurdering:
Jf. §35 1. ledd bokstav a i forvaltningsloven kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak
uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg
mot eller direkte tilgodeser. I denne saken vil ikke vannarealet i Lågen tilføre tidligere
delingsvedtak nye moment som må vurderes på nytt, ettersom saken omtalte både
strandsona, med skogsmark og innmarksbeite, og fiskeretten. Kommunedirektøren anser
dette som en inkuriesak der kun fiskeretten ble omtalt og ikke selve vannarealet i Lågen.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i jordlovens §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra
Hans Kristoffer Nordlien g/bnr 62/1 om fradeling av resterende omsøkt areal på
22,6 daa slik at denne kan selges til David Kallestad som tilleggsareal til g/bnr 61/1.
Dette i samsvar med vedtatt fradeling av 6,7 daa tilhørende samme eiendom i sak
108/2021.
2. Omsøkte deling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller
delingssamtykket.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Ann Guro Kjernli
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GBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Halvor Vedum
21/2798

Saksnr.: Utvalg
119/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: V62

Møtedato
09.11.2021

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Søknad om konsesjon datert 11.10.21
2. Kjøpekontrakt mellom partene datert 11.10.21
3. Grunnboksinformasjon per 27.09.21
4. Landbrukstakst av Kjell Skarstad utstedt 18.08.21
5. Selskapsavtale Stalsberg Samdrift DA fra 2007
Sammendrag:
Solvår Austlid og Håkon Hegstad Hansveen søker konsesjon på Kråbølstugua på Sør-Tretten.
Selger er Odd Arne Kråbøl. Kommunedirektøren mener ervervet gir en tilfredsstillende
driftsmessig løsning og at erververne er skikket til å drive eiendommen. Kommunedirektøren
mener den avtalte kjøpesummen kan godtas.
Kommunedirektøren tilrår at det innvilges konsesjon, og at det av hensyn til bosetting,
helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet settes vilkår om fem års personlig boplikt
med ett års frist for tilflytting.
Saksutredning:
Solvår Austlid og Håkon Hegstad Hansveen søker konsesjon på landbrukseiendommen
Kråbølstugua, g/bnr 90/2 m.fl. på Sør-Tretten. Selger er Odd Arne Kråbøl.
Konsesjonssøkerne har til hensikt å tilflytte eiendommen. De vil oppgradere fjøset for hold
av geiter og hest. Fjøset står tomt fra før, melkekvota og dyrkamarka opplyses å være
bortleid.
Søkers kvalifikasjoner: Austlid opplyser å være oppvokst på småbruk med hest og hun har
erfaring som avløser. Hansveen er oppvokst på bruk med campingplass, høns, sauer og
skogsmark. Ingen opplyser å ha formalkompetanse innen landbruk.
Den avtalte kjøpesummen er kr 4.350.000.

Side 48 av 66

Sak 119/21

Fakta om eiendommen:

Til eiendommen hører også grunneiendommene g/bnr 58/6 og 90/6. Dette er
matrikkelenheter som er sammenslått med g/bnr 90/2. Til eiendommen hører også en
utgått matrikkelenhet som bør overføres sammen med resten. Dette gjelder g/bnr 90/15.
Kråbølstugua ligger øverst på Sør-Tretten, ca 600 m.o.h, innerst i Kråbølstuguvegen ca 2 km.
fra Simengardskrysset. Der ligger gardstunet med våningshus, driftsbygning, redskapshus,
bryggerhus/verksted og garasje. All dyrkamarka i gardens eie (28,5 daa) ligger ved tunet,
men er fordelt på fem skifter hvor det største er på ca 10 daa. Ut fra flyfoto kan det synes
som om deler av dyrkamarka de siste årene kun har vært beitet. Skogen ligger samlet i en
teig rundt garden. Ut fra flyfoto synes det som om det meste av skogen er uthogd.
Til garden hører det seter på Jogrimslia hvor det er seterhus, lunnstuggu og seterfjøs. Iht.
kontrakta har selger betinget fem års bruksrett på lunnstuggua. På Jogrimslia er det
seterløkke med 11,2 daa overflatedyrket mark og 3,2 daa innmarksbeite. Garden har
dyrkingsparsell med to felt på til sammen 65,4 daa i Digeråsen i Våsdalen. Her er det
kvilebu/hytte og et uthus.
Til garden er det 68 tonn aktiv melkekvote som er leid bort.
Lovgrunnlaget:
Konsesjonsloven § 1 sier:
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosettingen
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. 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:
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1.
2.
3.
4.

om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
om erververen anses skikket til å drive eiendommen
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.
Boplikt
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i
konsesjonsbehandlingen. I følge §11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt,
og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som
tar sikte på å øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den
bosettingen en allerede har i kommunen.
Eiendommen har over 35 daa dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett overtok
eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt, dersom en tilflyttet eiendommen
innen ett år og bebodde den i minimum fem år (lovbestemt boplikt).
Bosettingshensynet
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i,
jf. rundskriv M-3/2017. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes.
Kråbølstugua ligger høgt oppe i bygda, det er 5,5 km til Tretten sentrum. For en moderne
familie kan det nok oppleves som noe «tungvint» å bo så langt fra sentrumsfunksjonene.
Rundt omkring i distriktene synes det å være en økende tendens til at slike utkantstrøk
fraflyttes og det står mange hus tomme eller helst brukt til fritidsformål. Bare i
Kråbølstuguvegen (inkl vegstubben mellom Simengardskrysset og avkjøringa til
Kråbølstuguvegen) er det tre småbruk og ett bolighus hvor eierne har bostedsadresse
utenom kommunen. Dette taler for at boplikt kan være et virkemiddel for å opprettholde
bosettingen, dersom det er ønskelig.
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Vanligvis er det slik at en bebodd eiendom holdes bedre i stand enn en ubebodd eiendom.
Det har betydning for at jord og skog holdes i hevd og at produksjonsressursene inkl.
kulturlandskapet skjøttes og holdes i hevd. Det er også en del fellesfunksjoner ute i slike
bygder som må driftes. Dette er veganlegg, utgjerder, grunneierlag mm. Distansert eierskap
medfører ofte at det er de som «bor att» som må bære disse byrdene mens de som bor
lengre unna gjerne unndrar seg slike plikter. Det taler med tyngde for at bosetting er
ønskelig.
Fraflytting er gjerne også «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom
flere hus står tomme enn om det er folk i alle hus. For å unngå at en får slike grender i Øyer
er det viktig å stimulere til bosetting og bruk av boplikt synes å være nødvendig. Erfaringer
viser også at eiendommer som bebos av eier holdes i bedre hevd enn eiendommer som blir
leid ut. Det taler for en personlig boplikt.
I slike sammenhenger har det vært vanlig å sette vilkår om 5-års boplikt, som er det samme
som den lovbestemte boplikten for overdragelse på odel.
Bolighusets tilstand
I noen tilfeller kan bolighusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler mot
å pålegge boplikt. I dette tilfellet er det brukbart og godt vedlikeholdt bolighus. Boplikt bør
derfor ikke oppleves som tyngende.
Samlet vurdering av boplikt
Går folketallet ned, vil det på sikt ramme landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for
kulturlandskapet og de gjenværende som fortsatt skal drifte lokalsamfunnet. Fraflytting fra
utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive landbruksarealer i
sentrale strøk. Kommunedirektøren er kommet til at det er tungtveiende grunner for at det
bør være boplikt som vilkår for ervervet og at konsesjonssøkerne bør pålegges en personlig
boplikt i fem år.
Driftsmessig 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.
Det er i liten grad beskrevet hvordan eiendommen skal brukes framover. Kråbølstugua er en
eiendom med ressurser som tilsier at det er mulig med lønnsom landbruksproduksjon, selv
om det kan synes som om det krever investeringer for å komme dit. Så er det heller ikke
signalisert bruk som strider mot intensjonene i konsesjonsloven. Kommunedirektøren mener
hensynet til driftsmessig løsning er ivaretatt ved ervervet.
Erververs kvalifikasjoner
Det kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning for å kjøpe en gard. Iht. rundskriv M1/2021 må det foretas en konkret helhetsvurdering av om søker er skikket, og at det skal
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utvises varsomhet når dette spørsmålet vurderes. Dette må uansett vurderes opp mot
mulighetene av å oppfylle driveplikten i jordloven §8 annet ledd ved bortleie.
Konsesjonssøkerne kommer begge fra Øyer og har sine røtter i og i tilknytning til jordbruket.
Ut fra eiendommens størrelse og påregnelige drift synes søkernes kvalifikasjoner i være i
orden.
Prisvurdering
Gjennom rundskriv M-1/2021 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. For bebygd
eiendom med mer enn 35 daa dyrkamark eller 500 daa produktiv skog skal det gjennomføres
priskontroll der kjøpesummen er over kr 3,5 mill. 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. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte.
Kjell Skarstad har taksert eiendommen til kr 4.350.000 som er lik kjøpesummen. Det er
derfor god grunn til å legge taksten til grunn også for vurdering av kjøpesummen ved
konsesjon. Skarstad har vurdert de enkelte verdikomponenter slik:
Våningshus

2 400 000

Driftsbygning

450 000

Garasje, redskapshus, bryggerhus

350 000

Dyrket mark og beiter

540 000

Skog

130 000

Seter Jogrimslia og hytte/kvilebu Digeråsen

480 000

Samlet verdi:

4 350 000

Våningshus
Opprinnelig fra 1940 men restaurert og påbygd i flere omganger. Omtales i taksten som godt
vedlikeholdt med normalt behov for vedlikehold og utskiftinger.
Ut fra gjeldende boligpriser i området synes takstverdi å være fornuftig for et godt
våningshus på en gard. Takstverdien legges til grunn, ut fra beliggenhet er det ikke aktuelt å
tillegg boverdi utover nedskrevet gjenanskaffelsesverdi.
Driftsbygning
Driftsbygning og låve er oppført i 1969. Det er opprinnelig bygget for melkeku men er senere
ombygd til saudrift. Fjøsdelen er oppført i betong med støpt dekke i etasjeskiller. Låvedelen
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er oppført i grovt bindingsverk. Det er fôrlåve med låvekjøring. Bygget er et godt
utgangspunkt for tilrettelegging for en enkel driftsform men krever uansett noe påkost.
Kommunedirektøren legger Skarstad sin vurdering til grunn.
Garasje, redskapshus og bryggerhus
Dobbel garasje oppført i 1975/76 i bindingsverk, og framstår som enkel og utidsmessig.
Redskapshuset er et enkelt stolpehus som har behov for noe vedlikehold. Bygget har lav
verdi. Bryggerhuset er muret i leca i grunnplanet med reisverksbygg i 2. planet. Dette bygget
har funksjon som verksted, vedskåle, bod og bryggerhus. Det er behov både for vedlikehold
og oppgradering. Skarstad har i sum satt 350.000 på disse bygningene noe som ut fra
beskrivelsene synes å være noe høgt.
Jordbruksaktiva
Det fulldyrkede arealet er hovedsakelig egnet til grasproduksjon. Arealene nede i bygda må
regnes som normalt god jordkvalitet, men det er noe tung arrondering. Normalt vil en ved
konsesjon verdsette slike arealer til rundt 3-4.000/daa. Arealene i fjellet er vanskeligere å
verdsette ut fra at dette kun er festede arealer. Her kan det legges en verdi på gjerder og
nedlagte investeringer i oppdyrking. Særlig for arealene i Digeråsen er dette aktuelt.
Dyrkamarka i Jogrimslia kan ikke tillegges særlig bruksverdi. Etter kommunedirektørens syn
kan det ikke legges høyere verdi på jordbruksaktiva enn 200-250.000.
Skog
Det er ca. 153 daa produktiv skog på eiendommen som i taksten opplyses å være uten
hogstmoden skog. Alt areal som er hogd er tilplantet. Skarstad har satt en verdi på skogen
som representerer om lag 850 kr/daa. Med tanke for at plantekostnaden ligger på om lag 67 kr/plante anses en slik verdi på forynget skog til å være akseptabel.
Bygninger i fjellet
Det er satt verdi på bebyggelsen i fjellet til 480.000. Det er både seterhus og lunnstuggu i
Jogrimslia og kvilebu i Digeråsen. Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi vil trolig ligge noe høyere
enn det som Skarstad har antatt, samtidig er bruksverdien lav. Det kan være aktuelt å
sammenligne bruksverdi og utleieverdi. Til Jogrimslia er det ikke bilveg. Den ligger i de indre
fjellområder hvor det krever særlige grunner for å få tillatelse til motorisert ferdsel. Dette
taler for at bebyggelsen i Jogrimslia har lav verdi. Hytta i Digeråsen kan nok ha høyere
utleieverdi, her er utfordringen at denne har kvilebu og har en eksistens betinget av at
festevilkårene for dyrkingsparsellen holdes i orden. Alt i alt mener likevel
kommunedirektøren at Skarstad sin verdi er noe beskjeden.
Samlet vurdering av kjøpesummen
I forhold til Skarstad sin verdivurdering avviker kommunedirektørens vurderinger om verdi
for enkeltkomponenter. En ser ikke at dette har betydning for vurdering av totalverdi for
eiendommen. Kommunedirektøren legger derfor Skarstad sin verdivurdering til grunn og
tilrår at den avtalte kjøpesummen godkjennes.
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Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Solvår
Austlid og Håkon Hegstad Hansveen på erverv av landbrukseiendommen
Kråbølstugua g/bnr 58/6, 90/2,6 og 15 i Øyer kommune.
2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes.
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erververne
tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse
og bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Geir Halvor Vedum
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G/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON
SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Linda Hovde Nordås
21/2802

Saksnr.: Utvalg
120/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: V62

Møtedato
09.11.2021

Vedlegg:
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. Konsesjonssøknad inkludert kjøpskontrakt, prospekt og landbrukstakst mottatt 12. oktober
2021

Sammendrag:
Miranda K. K. Haugen og Knut Haugen søker konsesjon på landbrukseiendommen
Opseth/Aasland g/bnr. 43/8 m.fl. i Øyer. Selgere er Ane og Bodil Teige. Konsesjonssøkerne
har planer om å bosette seg på eiendommen, jorda på eiendommen er leid bort og planen er
å fortsette denne avtalen.
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning. Søknaden anbefales
innvilget.
Saksutredning:
Miranda Kamilla K. Haugen og Knut Haugen, bosatt i Lillehammer kommune, søker
konsesjon på landbrukseiendommen Opseth/Aasland g/bnr. 43/8 m.fl. i Midtbygda, Øyer
kommune. Våningshuset har egen tomt med eget matrikkelnummer g/bnr 43/33. Setra
(g/b/fnr 155/1/474) som følger eiendommen ligger ved Steinsætra i Øyer kommune.
Formålet med ervervet er å benytte eiendommen til bolig, samt leie bort landbruksarealene.
Selger av eiendommen er Ane og Bodil Teige. Den avtalte kjøpesummen er kr 4.500.000.
Konsesjonssøkerne har krysset av på
at de vil forplikte seg til å bosette
seg på eiendommen.
Fakta om eiendommen
Sum dyrket mark er 24,1 daa,
produktiv skog utgjør 92,3 daa, og
eiendommens totale areal er på
143,9 daa. Dyrkamarka ligger fordelt
på fire skifter, hvor det tre ligger i
nær tilknytning til gårdstunet i sør
og vest, det fjerde ligger ved setra. Dyrkamarka er til dels bratt, spesielt de to skiftene sør for
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gårdstunet (1:3 - 1:5). Dyrkamarka på eiendommen er leid bort. I tillegg er det noe
innmarksbeite mellom dyrka marka ved gårdstunet og på setra. Skogarealene er i hovedsak
fordelt på to teiger som begge ligger nord for gårdstunet, de to teigene deles av
Midtbygdsvegen. Teigen nord for Midtbygdsveien inneholder skog med høy til uproduktiv
bonitet, teigen sør for Midtbygdsveien består av i overkant av 1 daa skog av høy bonitet. Der
er også litt over 1 daa uproduktiv skog som omkranser dyrkamarka rundt gårdstunet.
Eiendommen er i forbindelse med salget taksert av Enge takst A/S Eirik Enge, som også har
taksert våningshuset i egen tilstandsrapport for bolig. Opplysninger om bygningsmassen er
hentet fra landbrukstaksten og tilstandsrapporten for bolig utarbeidet av Enge. Bebyggelsen
på eiendommen består av:
-

Våningshus (1967): normal standard og planløsning fra byggeåret, vedlikeholdt, men må
påregnes noe oppgradering av standard.
Garasje (70-tallet) og uthus (ukjent) tilknyttet våningshuset: Av forenklet byggverk,
bygningene har skjevheter og generelt behov for vedlikehold.
Kårbolig (ukjent): Generelt dårlig forfatning og krever store vedlikeholdskostnader.
Driftsbygning (ukjent), vognskjul (ukjent), flere uthus (ukjent) og stabbur (ukjent): Generelt
behov for vedlikehold og oppgradering. Driftsbygning ikke i bruk.
Seterhus (1914): Oppgradert i nyere tid, manglende ventilering av krypkjeller påkrever tiltak.
Seterfjøs (ukjent): Fra byggeåret, men vedlikeholdt.

Lovgrunnlaget
Konsesjonsloven § 1 sier:
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosettingen
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§ 4 og 5. Erverv av denne
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene.
Konsesjonsloven § 9 sier at Ved avgjørelse om søknad 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:
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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.
Lovteksten kan leses på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-2898?q=konsesjonsloven.
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 forøvrig driveplikt på
jordbruksarealene.
Boplikt
Iht. § 9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i
konsesjonsbehandlingen. I følge § 11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt,
og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som
tar sikte på å øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den
bosettingen en allerede har i kommunen.
Eiendommen har under 35 dekar dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett
overtok eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt uten betingelser knyttet til
lovbestemt personlig boplikt på eiendommen.
Bosettingshensynet
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i,
se rundskriv M- 01/2021 fra Landbruks- og matdepartementet. Det er altså ikke utviklingen
av bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes.
Opseth/Aasland ligger i Midtbygda, ca. 8 km fra sentrum i Øyer kommune. Dette er et
område som kan regnes som et relativt attraktivt bosted, samtidig er det viktig å stimulere til
at ikke eiendommer i utkantgrendene blir stående tomme. At landbrukseiendommer blir
fritidseiendommer er heller ikke en ønsket utvikling. Fraflytting er gjerne «smittsomt» og går
utviklingen i ei grend mot at flere eiendommer står tomme vil det gjøre det mindre attraktivt
å bo i området. Hensyn til bosetting taler for at det er nødvendig å oppstille vilkår om boplikt
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning
Her er det en vurdering om det bør kreves boplikt for å ivareta de samlede ressursene på
eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og øvrige deler av
eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige generasjoners behov og
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sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan legge grunnlag for
fortsatt drift og bosetting.
Av konsesjonssøknaden framgår det at bruket skal drives videre gjennom utleie av
landbruksarealene.
Etter lokale forhold er dette en liten eiendom ut fra arealstørrelse, og omkringliggende
områder synes å være i aktiv landbruksproduksjon. For opprettholdelse og framtidig
utvikling av eiendommen er det vesentlig med brukerens (og brukerfamiliens) stedlige
tilværelse. I motsatt fall vil et distansert eierskap preget av fjernstyring i det lange løp være
uheldig for garden.
Som eier av landbrukseiendom er en som regel også andelseier i veglag, grunneierlag m.m.
Drift av fellesfunksjoner innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad
dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller ved eiendommen, vil ofte
innebære en ekstra belastning på at de øvrige eierne.
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning taler for et vilkår om personlig boplikt på denne
eiendommen.
Hensynet til kulturlandskapet
Kommunedirektøren mener at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta
kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og
behovet man har hatt for å utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare
menneskene som kan forvalte og vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene
synes å ha mindre eksistensiell betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når
mennesket er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes å være forenlig med at eier
ikke er til stede på eiendommen.
Kulturlandskapet anses å ha vært godt ivaretatt rundt Opseth/Aasland fram til nå. Det legges
til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av kulturlandskapet med eiers stedlige
tilværelse. En mener derfor at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta
kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket
er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes forenlig med at eier ikke er tilstede på
eiendommen.
Beboelseshusets tilstand
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler
mot å pålegge boplikt. Bebyggelsen på eiendommen består av et våningshus fra 1967 som
anses å ha en normal standard og planløsning fra byggeåret. Det fremstår vedlikeholdt, men
at det må påregnes noe oppgradering av standarden. Kårboligen på tunet er av ukjent
byggeår og er av dårlig forfatning.
Så skal det vurderes om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den kan
oppfylles av andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av
leietagere med den ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom
fast, i større grad bidra i lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort
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periode. Eier vil i større grad enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden,
både mht. vedlikehold og det rent estetiske, ved å holde det ryddig og skjøttet på og rundt
gardstunet. Kommunedirektøren mener derfor at boplikten bør være personlig.
Samlet vurdering av boplikt
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere
hus står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det igjen kunne ramme
landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og bygda sitt særpreg.
Fraflytting fra utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive
landbruksarealer i sentrale strøk. Kommunedirektøren er kommet til at det er tungtveiende
grunner for at det bør være boplikt som vilkår for ervervet og at konsesjonssøker bør
pålegges en personlig boplikt i fem år.
Erververs kompetanse/driftsmessig løsning
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for
å redusere kostnadene og tilpasse driften til enderinger i rammebetingelser for norsk
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer
for å få det til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsningen må en forholde seg til de
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen
er god.
Konsesjonssøkeren har ikke oppgitt noe kompetansegrunnlag. En har derfor lite å legge til
grunn ved vurdering av om erverver er tilstrekkelig skikket.
Det må påregnes store kostnader hvis det skulle bli oppstart med ny husdyrdrift på
eiendommen. Dyrkamarks leies bort og skal fortsatt leies ut. Den beste driftsmessige
løsningen ville være om det ble ny drift med husdyr på garden og at dyrkamarka ble brukt
for å fø gardens egen besetning. Fortsatt bortleie av jorda vil likevel være en akseptabel
løsning siden drifta allerede er lagt ned.
Det minnes i den sammenheng på driveplikten i jordloven § 8 og at ny eier innen ett år må ta
stilling til om en skal drive jorda selv eller om driveplikten skal oppfylles ved bortleie med
bindende kontrakt av minimum 10 års varighet.
Kommunedirektøren mener hensynet til driftsmessig løsning er ivaretatt ved ervervet og at
erververs formål ikke bryter med intensjonene i konsesjonsloven.
Priskontroll
Priskontroll skal kun gjennomføres ved erverv av bebygde landbrukseiendommer over 35
daa dyrket mark eller produktiv skog over 500 daa. jf. konsesjonsloven. Denne eiendommen
er bebygd og under arealgrensene for priskontroll. Det skal ikke gjennomføres priskontroll
ved konsesjon for denne eiendommen.
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Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Miranda Kamilla
Kinstad Haugen og Knut Haugen på erverv av landbrukseiendom g/b/fnr 43/8, 43/33 og
155/1/474 i Øyer kommune.
2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter
eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett (1) år fra overtakelse og bebor den i
minimum fem (5) år fra registrering av bosted.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Linda Hovde Nordås
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SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

21/2853

Saksnr.: Utvalg
121/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: V62 &18

Møtedato
09.11.2021
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
 Konsesjonssøknad fra David Kallestad datert 29.9.2021
 Kjøpekontrakt av 29.9.2021
 Kart over område
Sammendrag:
David Kallestad søker konsesjon på et 29,3 daa areal bestående av 5,5 daa skogsmark, 1,2
daa innmarksbeite og 22,6 daa areal i Lågen. Arealet ligger på nedsiden av jernbanen og er
en del av gården Nordlien g/bnr 62/1 i Øyer. Selger er Hans Kristoffer Nordlien. Arealet skal
legges som tilleggsareal til areal som konsesjonssøker har fra før.
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning og at den avtalte
kjøpesummen kan godkjennes. Søknaden anbefales innvilget.
Saksutredning:
David Kallestad eier landbrukseiendommen Bårdseng g/bnr 61/1 på Øyer vestside. Dette er
en liten landbrukseiendom uten selvstendig jordbruksdrift. Kallestad søker nå konsesjon på
del av arealet på g/bnr 62/1, som eies av Hans Kristoffer Nordlien og som grenser inntil
Bårdseng. Kallestad kjøper arealet som tilleggsareal til egen landbrukseiendom Bårdseng
g/bnr 61/1. Han har planer om å bruke arealet til å forlenge egen strandsone ifm utleie av
hytte med strandsone og fiskerett.
Søknad om fradeling behandles som foregående sak i samme møte som denne
konsesjonsbehandlingen. Det settes derfor som vilkår at deling innvilges for at søknad om
konsesjon kan realitetsbehandles. Bakgrunnen for søknad om fradelingen var salg av arealet
til David Kallestad som tilleggsareal. Søknaden var videre begrunnet med manglende
adkomst til arealet. Avtalt kjøpesum er kr 35 000,-.
Fakta om eiendommene
Areal på g/bnr 62/1 teig 4 Nordlien:
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Bårdseng:

Kartutsnitt:

Lovgrunnlaget
Konsesjonsloven § 1 sier:
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosettingen
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene.
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Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-2898?q=konsesjonsloven
Vurdering:
Priskontroll
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en
ren skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og har jordbruksareal. Ervervet skal derfor
underlegges priskontroll.
Gjennom rundskriv M-1/2021 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Fullstendige
verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om kjøpesummen kan tillates.
Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av prisspørsmålet
gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte.
Det kan være vanskelig å vedsette omsøkt areal med tanke på den begrensede verdien det
har som jordbruksareal, ettersom arealet kun består av 1,2 daa innmarksbeite som Nordlien
ikke har hatt adkomst til. Den avtalte kjøpesummen er kr 35.000,-. Dette er en lav kjøpesum,
og det antas at arealet er mer verdt for Kallestad enn for Nordlien. Kommunen godkjenner
kjøpesummen.
Driftsmessig løsning
Arealet som erverves grenser inntil strandsone på Bårdseng. Felles eiendomsgrense betyr at
eiendomsgrenser kan bli borte, noe som i all hovedsak tilsier at ervervet gir en god
arronderingsmessig løsning og at større arealer kan drives i sammenheng. Hensynet til god
driftsmessig løsning er ivaretatt.
Helhetlig ressursforvaltning
Ervervet vil styrke en eksisterende driftsenhet som allerede har strandsone i nærheten. Det
vil gjøre forvaltningen av dette arealet mer effektiv. Hensynet til en helhetlig
ressursforvaltning er ivaretatt.
Erververs kvalifikasjoner
Kallestad eier og driver gard med skog, strandsone og fiskerett fra før. Han anses å være
tilstrekkelig skikket til å erverve dette arealet.
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Øvrige momenter
Arealet er lite av størrelse og blir slått sammen med et lignende areal. Arealene bør etter
kommunedirektørens syn derfor også sammenføyes i matrikkelen. Dette bør settes som
vilkår for konsesjon.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til David Kallestad på
erverv av areal som omsøkt på g/bnr 62/1 i Øyer slik at denne legges til eiendommen
Bårdseng g/bnr 61/1 som tilleggsareal.
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at arealet på g/bnr
62/1 og g/bnr 61/1 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Ann Guro Kjernli
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Oversikt over delegerte vedtak 01.01.2021 – 01.11.2021 (vedlagt)

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikten tas til etterretning.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Laila Odden
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Laila Odden
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HØRING - PLANPROGRAM - TEMAPLAN FOR NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE
2022-2032
HØRING I ENDRING AV FORSKRIFT - UTENLANDSKE TRESLAG
OVERSENDELSE AV BREV FRA MILJØDIREKTORATET - GJENNOMFØRING AV
OSLOFJORDPLANEN
UTSATT FRIST - GJENNOMFØRING AV OSLOFJORDPLANEN – BESTILLING OM UTFYLLING AV
TILTAKSKORT OG KONTAKTPERSON
TILDELING AV STATLIGE MIDLER TIL VANNOMRÅDENE I INNLANDET OG VIKEN VANNREGION
OG DE NORSKE DELENE AV VANNREGION VÄSTERHAVET 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Laila Odden
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