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GBNR 11/12 - ANTENNESYSTEM MED HØYDE OVER 5M 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: IEIGB 

3440/11/12/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/670     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
- Søknad om tillatelse til tiltak med dispensasjonssøknad 
- Situasjonskart 
- Tegning  
- Nabomerknader  
- Svar på nabomerknader 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det søkes om å føre opp en ny basestasjon for telekommunikasjonsanlegg på eiendommen 
gbnr. 11/12, beliggende mellom Vardvegen og Bjørgefallet i Øyer kommune. Masten tenkes 
plassert i et friområde innenfor reguleringsplan for Hafjell Panorama, der masten best vil 
supplere mastene omkring. Masten vil være på 11 meter.  
 
Tiltaket betinger dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen.  
 
De kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad: 
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Pro Invenia AS søker på vegne av Telia Norge 
AS, om tillatelse til oppføring av basestasjon 
for mobil telekommunikasjon på Gnr. 11 
Bnr.12, i Øyer kommune. Nærmeste adresse 
er Bjørgefallet 117. Tiltaket består av en 11 
meter høy telestolpe med tilhørende 
utstyrskabinett med en grunnflate på ca. 3 
kvm til teleteknisk utstyr. Det er behov for 
fremføring av strøm til basestasjonen, noe 
som kraftlag med konsesjon i område vil 
ivareta. 
Det fremføres at det foreligger avtale om 

bruk av grunn med grunneier.  
 
Formålet er utbygging og forbedring av et stabilt kommunikasjonsnettverk i det 
omkringliggende hytteområdet ved Hafjell Panorama. 
 
Masten ønskes plassert i LF4 – der det fremgår at: «Områder merket LF skal benyttes til 
friluftsområde tilgjengelig for allmenheten.» Masten er ikke i tråd med arealformålet, og det 
søkes om dispensasjon fra formålet for å føre opp masten. 
 
Det er kommet inn tre nabomerknader til byggesøknaden; to uttalelser fra de som eier 
Bjørgefallet 117, samt en merknad fra en nabo til disse. 
 

• Denne masten kommer veldig tett innpå vår hytte og anneks. Vi ber om at den flyttes 
noen meter lengre bak i terrenget, mot Vardveien. 

• Ønsker basestasjon ikke rett bak vår hytte. Hva med å flytte den 10m sørover i 
overkant snuplass. Der vil den komme mellom vår tomt og nabotomt. 

• Ser ut fra bilde att masten står veldig nær naboens anneks , foreslår å flytte masten 
lenger opp i skråningen . 

Ansvarlig søker har svart ut nabomerknadene med at omsøkte plassering er gjort etter en 
rekke parameter, og det er optimal plassering for å styrke dekningen i området. 
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  

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

Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. Pbl. § 19-1 er ikke gjennomført, da deres 
ansvarsområder ikke ansees som berørt. 
 
Plangrunnlaget 
Masten ønskes plassert i et areal regulert til friluftsformål (LNFR - F) og det fremgår ikke at 
det er tillatt med slike installasjoner innen arealformålet. «Områder merket LF skal benyttes 
til friluftsområde tilgjengelig for allmenheten.» 
 
 
Vurdering: 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp  
Det er kun behov for fremføring av strøm til mastanlegget. Takvann fra den 3 m2 tekniske 
bygningen vil gå til terreng.   
 
Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12: KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av 
arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all 
sannsynlighet ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte 
regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal 
innvirkning på naturmangfoldet i området. Det er påvist en humle i nærområdet, men 
tiltaket ansees ikke å true arten. 
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget 
er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet.  
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved 
miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full 
tyngde i denne saken. 
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
Ansvarlig søker oppgir at tiltaket er innenfor nedbørsfeltet til Glommavassdraget/Hvaler og 
Singlefjorden. Tiltaket er ikke ment for varig opphold og det er ingen utslipp fra 
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basestasjonen. Tiltaket vil ikke komme i vesentlig konflikt med sidenedbørsfelt eller 
nedbørsfelt til hav.  
 
KD finner at omsøkte mast er innenfor nedbørsfeltet Bjørgebekken, som har utløp i 
Gudbrandsdalslågen. Selv om ansvarlig søker har bommet litt på geografien, finner KD at det 
ikke endrer konklusjon; tiltaket vil ikke påvirke nedbørsfeltet avrenning nevneverdig og 
avrenningen fra den tekniske installasjonen påvirker trolig ikke avrenningshastighet/-
mønster i nedbørsfeltet. Overvann på avveie vil ikke være aktuell problemstilling.    
 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges:  
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

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

Det er F’en i LNFR-formålet som er utgangspunktet for vurderingen. I LNFR-områder generelt 
tillates ikke tiltak for andre formål enn stedbunden næring (landbruk). I reguleringsplanen er 
LNFR-formålet vektet med F – friluftsformål. En mast kan ikke sies å påvirke hensynene bak 
arealformål og bestemmelsen om vekt på friluftsliv på en negativ måte.  

Videre skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Omsøkte tiltak 
kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn heller. En mast med tilhørende teknisk 
bygning opptar lite areal på bakken, og fremstår ikke privatiserende. Ferdsel i området vil 
ikke påvirkes ytterligere, heller ikke gjør det seg gjeldende andre ulemper ut fra statusen 
som LNFR-område. Drift av arealet vil heller ikke vanskeliggjøres av tiltaket.  

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

 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn av planfaglig karakter som har vekt når det 
skal vurderes fordeler og ulemper. 
 
Ved dispensasjon fra loven og dens forskrifter skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Dette 
følger av § 19-2 tredje ledd. Disse momentene er å anse som nasjonale interesser. Fremmes 
slike hensyn, kan det begrunne en dispensasjon. Det er etter kommunedirektørens vurdering 
tilfelle her. Tiltaket medfører bedret telekommunikasjon. Det må sies å være en fordel både 
for lokalbefolkning og sett i et større samfunnsperspektiv. På grunn av krav til økt kapasitet 
og bedring av sikkerheten for overføring av kommunikasjon rundt om i landet oppgraderes 
kommunikasjonsnett over alt og det er viktig å sikre en slik utvikling. Tiltaket må ansees å gi 
høy samfunnsnytte. 
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En basestasjon i seg selv er et fremmedelement sett i forhold til om ingenting fantes på 
arealet fra før. Naboene ønsker at masten trekkes noe lengre vekk fra sine bygg, selv om 
masten vil ligge på byggenes antatte bakside. Tiltaket er tenkt plassert et godt stykke i fra 
både målt i meter og høydemeter. 
 
KD finner at masten er plassert diskret og skjemmer ikke utsikt for nærmeste nabo i vest. 
Masten må plasseres ut fra gitte kriterier for at den skal yte optimalt. Naboene har kun 
fremført ønske om at den ikke skal plasseres så nært. KD finner ikke at deres ønske skal 
tillegges vekt som medfører avslag på dispensasjonssøknad. 
 
En basestasjon vil alltid avvike fra omgivelsene når den plasseres i naturen. Uten at det er 
sagt direkte i lov eller forarbeider, vil det ifølge Statsforvalteren være rimelig å se hen til 
tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen. Det er her tale om en mast på 11 meter og et 
bygg på ca. 3 m2. Konsekvensene ved dette tiltaket er minimale, og masten plasseres ikke 
slik at direkte utsikt fra fritidsbebyggelse rammes. Friluftsliv kan utføres rundt masten. Selve 
basestasjonen etterlater seg ikke stort fotavtrykk i naturen. Ulempene ved plasseringen er 
små. 
 
Fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Hvis konklusjonen etter vurdering av foregående kriterier er at det er anledning til å gi 
dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering av om den finner grunn til å gi 
dispensasjon, jf. «kan» i § 19-2 første ledd. 
Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere (og som i tilfelle 
ikke kan avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). 
 
Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, 
avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på 
hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som 
ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør 
alltid vurderes der det er aktuelt. Det er ikke grunn til å anta at tillatelse i denne saken vil ha 
negative følger for etterfølgende sammenlignbare saker. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra LF-formålet i reguleringsplan for Hafjell Panorama for oppføring av bygning 
og anlegg som ikke faller innenfor arealformålet. Det kan tillates å oppføre en 
basestasjonsmast på 11 meter med tilhørende teknisk bygning på ca. 3 m2 etter søknad. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
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forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/402 -  DISPENSASJONSSØKNAD - VINTERVEGEN 44-58 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: IEIGB 

3440/16/402/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/969     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
Nabomerknader 
PMU-sak 11/21 – dispensasjon for takvinkel og tekking. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren finner at de kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er tilstede 
og anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges på vilkår. 
 
Saksutredning: 
I PMU-sak 11/21 ble det enstemmig innvilget fravik fra takvinkel og taktekking dersom det 
skal bygges carporter innenfor BFR5. 
 
Ved innlevering av byggesak for carporter og boder ble det klart at det i bestemmelsene ikke 
åpner for andre bygninger på bakkenivå enn leilighetsbygg. Bygg for parkering kan kun være 
under bakken eller under leilighetsbygget som sokkel. 
 
Ansvarlig søker ønsker dispensasjon for å kunne bygge carporter og boder som omsøkt. Det 
fremføres at dette også var forutsetningen for forrige dispensasjonssøknad om takvinkel og -
tekking.  
 
Begrunnelsen for søknaden: Bakgrunnen for søknaden er ønske om en enkel, rasjonell og 
hensiktsmessig løsning for plassering av biler tilhørende den enkelte leilighet med ryddigere 
løsninger med omsyn til parkering, bedre forhold mht lading av biler, enklere snørydding, etc. 
Samtidig sikrer man løsning som gir beboerne mulighet for en mindre kald utebod i 
tilknytning til carportene. Som nevnt i tidligere søknad knytta til takvinkel er carportene 
minimaliserte, de vil utføres med torvtak og som tidligere er vurderingen at tiltakene i sum er 
fordelaktige både visuelt og miljømessig. 
Hovedargumentene for dispensasjon er miljø og sikkerhet. Eventuelle konsekvens på helse, 
jordvern eller tilgjengelighet er vurdert som svært små i den grad de er relevante. Fordelene 
vurderes som klart større enn ulempene. 
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
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forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har kommet 4 merknader til dette 
varselet.  
Nabomerknadene ligger vedlagt. Bildet under viser plasseringen av nabovarslene 

 
 
Nabomerknad fra leilighetshavere  

• Ønsker ikke carporter, men kan evt akseptere bod-løsninger. Vil hindre deres utsikt 
mot vest. Vil ikke bedre snørydding, snarere tvert imot. Kommer med flere løsninger 
som han fremfører må være en bedre løsning for funksjonell bod. 

• Vil ha avklart plassering i forhold til tomtegrense og avstand til bygg. Mener det ikke 
fremgår hva det søkes dispensasjon for/fra. 
 

Nabomerknadene fra hyttenaboene  
• Carporten har endret plass fra tidligere skisser. Blir stor og ruvende. Hva søkes det 

dispensasjon for/fra? 
• Carporten har endret plass fra tidligere skisser. Blir stor og ruvende. Hva søkes det 

dispensasjon for/fra? 
 

Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
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Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektør legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres 
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  
 
Plangrunnlag: 
Hafjell skistadion Mosetertoppen er gjeldende reguleringsplan i området: 
Pkt. 4.8 om arealer for leilighetsbygg: «(…) I disse områdene kan det oppføres 
fritidsboliger/leiligheter som frittstående bygg, i tun eller som leilighetsbygg i rekke eller 
terrassert. (…) I forbindelse med utbyggingen skal det etableres 1 stk. biloppstillingsplass pr. 
boenhet, i tillegg skal det opparbeides minimum 20% ekstra plasser for gjesteparkering. (…) 
Ved bygging av leilighetsbygg skal parkeringsplasser på terreng medregnes i BYA, dvs. 18m2 
pr. plass.» 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren (KD) finner at dispensasjonssøknaden omhandler ønske om å oppføre 
andre typer bygninger enn hva bestemmelsene åpner for. Det er vesentlig å påpeke at 
søknaden ikke omhandler økt utnyttelsesgrad. Det forventes derfor at carporter, boder og 
øvrig parkering på terreng ikke går ut over utnyttelsesgraden satt i bestemmelsene. Det 
forutsettes også at det avsettes tilstrekkelig parkeringsareal, der minstekrav er angitt i 
bestemmelsene. 
 
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? 
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Reguleringsbestemmelser om bygningstyper skal regulere hvilke typer bygninger som skal 
kunne bygges innenfor planområdet innenfor gitte underinndelinger for fritidsbebyggelse. 
 
Planen ble vedtatt i 2015, og det kan virke som om det i planprosessen ikke har vært tydelig 
nok gjennomtenkt hvilke behov fritidsbeboerne i Hafjell kom til å ha, gitt hvilke type 
bebyggelse som realiseres. Det å anta at det ved leilighetsbygg ikke vil være ønske/behov for 
en carport/bod til fritidsutstyr kan virke som lite gjennomtenkt. Når slike behov fremføres 
først når leilighetsbyggene skal realiseres må det vurderes om dette kan aksepteres innenfor 
hva bestemmelsen hadde til hensikt å regulere. At frittstående bygg med carporter/boder 
eller kun boder kan inngå i formålet uten at hensynet settes vesentlig til side finner 
kommunedirektøren å akseptere. 
 
I 2015 var det ca. 50 000 elbiler i Norge. I 2022 er antallet over 450 000 biler. Behov for 
ladning og tilrettelegging for ladning også ved fritidsenheten gjør at det er behov for en 
systematisk oppstilling spesielt ved leilighetsbygg. Trygg sikring av ladeplass er enkelt når det 
knyttes til en boenhet. 
 
Kommunedirektøren finner at hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side, da 
sekundærbygg må kunne påregnes, og det i planprosessen ikke virker som at dette har vært 
diskutert tilstrekkelig med utbygger. Trolig er dette uteglemt som et alternativ både fra 
utbygger og kommunens side.  
 
Konklusjon: Formål bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det er helt vesentlig for 
kommunedirektørens synspunkt at utnyttelsesgraden ikke overskrides ved tiltak som 
omsøkt. 
 
2) Fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon 
 
Kommunedirektøren finner at et stramt system for parkering, der hver leilighet har sin 
tilviste plass, taler til fordel for dispensasjon som omsøkt. Det er også en fordel at det bygges 
felles bygg for boder, enn at seksjonseierne på eget initiativ bygger boder som er under 
søknadspliktig størrelse. Slike oppførte bygg vil være i strid med bestemmelsene selv om de 
ikke er søknadspliktige.  
 
Fordelene ved at utbygger står for utforming av alle bygg er klart større enn ulempene ved å 
nekte en slik tilrettelegging i en helhetlig prosess der det bygges ut felles. Man sikrer også 
visuell kvalitet ved en slik helhetlig utvikling. 
 
Ulempene er at kjøpere av leiligheter eller hytter rundt har hatt en oppfatning av at det 
innenfor området kun kommer leilighetsbygg. Nye elementer vil da oppfattes som tillegg 
som hindrer utsikt og som er til besvær for snøbrøyting mm. Kommunedirektøren finner at 
dette med praktisk tilrettelegging for snøbrøyting og sikthinder må avklares i byggesaken. I 
denne dispensasjonssøknaden er det ikke tatt hensyn til nabomerknader om byggenes 
plassering.  
 
Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon vil være vesentlig større enn 
ulempene ved å nekte. 
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Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget 
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. 
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være 
saklig begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens. 
 
Siden dette gjelder en begrenset del av utbyggingen, er det kommunedirektørens vurdering 
at presedensfaren kan håndteres. Dersom utvalget for plan -og miljø kommer til at det 
likevel ikke bør gis dispensasjon for bygging av carporter/boder og bodbygg, må dette 
begrunnes i det kommunale selvstyre. Her kommer muligheten for presedens inn, fare for 
usaklig forskjellsbehandling, forutberegnelighet, uthuling av plan og ellers saklige 
argumenter som PMU ønsker å vektlegge. 
 
Det er gitt dispensasjon for takvinkel og taktekking for å bygge carporter som omsøkt 
innenfor området. Det er derfor en forventning om at dispensasjon skal innvilges, men 
kommunen kan når som helst endre standpunkt. 
 
Rammesøknad viser plassering av parkeringsplasser og bygg for carporter og eller boder. Det 
settes som vilkår at byggene holder seg innenfor tomter avsatt i vedtatt tomtedelingsplan. 
Dersom byggene ikke kan plasserer innenfor allerede oppmålte grenser vedtatt i 
tomtedelingsplan, må det vedtas en ny tomtedelingsplan med ny oppmåling av tomter.  
  
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om type bygg som tillates 
innenfor BRF5. Det åpnes for å tillate kombinert bygg med carport/bod og frittstående 
bodrekker.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter innenfor 
samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre reguleringsplaner. 
Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov for fravik fra pkt. 
4.8, må det foretas en planendring. 
 
Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
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dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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GBNR 18/24/0 SEKSJONSNR 2,3 OG 4 - SØKNAD OM DISPENSASJON 
 
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: GBNR 

018/024/000/002  
Arkivsaksnr.: 22/826     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel 1991-2002 
Kommuneplanens arealdel 2000-2010 
Kommunedelplan for Øyer sør 2007 
 
Sammendrag: 
Seksjonseiere ved gbnr 18/24 søker om dispensasjon fra reguleringsformål næring for deler 
av eiendommen. Søknaden begrunnes med at aktuelle seksjoner i lang tid har vært brukt til 
fritidsformål. Kommunedirektøren finner ikke at de to kumulative dispensasjonsvilkårene i 
pbl § 19-2 er oppfylt, og anbefaler at det ikke gis dispensasjon. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsformål næring for deler 
av gbnr 18/24. Søknaden er fremsatt av advokatfirmaet Johnsrud & Co på vegne av 
hjemmelshaverne til alle seksjoner på eiendommen. Hjemmelshaverne ønsker å oppløse 
dagens sameie, slik at hver enkelt seksjon vil utgjøre en selvstendig grunneiendom med eget 
gårds- og bruksnummer etter oppløsningen. 
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Figur 1: Gbnr 18/24 består av seksjonene 1 til 5. Nåværende reguleringsformål er næring. 

Seksjonering ble begjært i 1999, og tinglyst 20. november 2000. Seksjon 1 fikk næring som 
seksjonsformål, mens seksjonene 2 til 5 fikk bolig som seksjonsformål. (Formål må her ikke 
forveksles med reguleringsformål i kommunale planer: Eierseksjonsloven skiller mellom 
næringsseksjon, som er alt annet enn bolig, og bolig, som kan være både helårsbolig og 
fritidsbolig.) Etter eierseksjonsloven § 7 g er et av vilkårene for seksjonering at det er fastsatt 
om den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og bruksformålet er i samsvar med 
arealplanformålet eller annen bruk det er gitt tillatelse til. Da seksjoneringen ble tinglyst var 
arealformålet i kommuneplanens arealdel 1991-2002 LNF3. Etter det kommunen kjenner til 
har det ikke vært drevet næringsaktivitet på seksjon 2, 3 og 4 siden før eiendommen ble 
solgt i 1991. Seksjonene 2-4 har ifølge søker blitt beskattet som fritidseiendommer etter at 
eiendomsskatt ble innført i 2007.  
 
Ved oppløsning av sameiet vil seksjoneringen bli opphevet, og grunneiendommene som 
opprettes vil i henhold til gjeldende kommunedelplan få reguleringsformål næring. 
Søknaden går konkret på at seksjon 2, 3 og 4 dispenseres fra næringsformålet. Det søkes ikke 
om dispensasjon fra næringsformålet for nåværende seksjon 1 og 5. 
 
Plangrunnlaget: 
Ved rullering av  kommuneplan, med vedtak 30. november 2000,  ble reguleringsformålet 
satt til næring. Næringsformålet blir senere videreført i nåværende kommunedelplan, da 
den ble vedtatt i 2007. Hytter i områder regulert til næring, skal pr. definisjon være utleid 
eller stilt til disposisjon for utleie minst ni måneder i året. 
 
Det har ikke kommet innspill om endring av reguleringsformål i pågående prosess med ny 
kommunedelplan. 
 
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.  
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Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  
 
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 og berørte interesser: 
Søknad om tillatelse til tiltak er ikke nabovarslet. Søker begrunner dette med at naboenes 
interesser ikke vil bli berørt av en dispensasjon som viderefører lengre tids bruk av seksjon 2, 
3 og 4 til fritidsformål. 
 
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 vurderer kommunedirektøren at saksområdene til statlige og regionale 
myndigheter ikke blir direkte berørt, slik at høring ikke er nødvendig. 
 
Vurdering: 
Hensynet bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Generelt forklart, foretas 
regulering av områder til næringsformål i kommuneplan for å tilrettelegge for og ta hensyn 
til næringsvekst, sikre arbeidsplasser gjennom drift av varme senger, lokalisere 
turistvirksomhet hensiktsmessig, osv. Å dispensere fra formålet vil sette hensynet til side, 
men fordi det ikke blir eller har vært drevet næringsaktivitet på seksjon 2, 3 og 4 siden – 
etter det kommunen kjenner til – før eiendommen ble solgt i 1991, vurderer  
kommunedirektøren at hensynet ikke settes vesentlig til side. Det lave antallet boenheter, 
og at enhetene er eid av separate privatpersoner, har inngått i denne vurderingen. 
 
Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes opp 
mot ulempene. Fordi seksjonene har vært benyttet som fritidseiendommer i lang tid, kan 
omregulering av de tre seksjonene til fritid ses som en fordelaktig oppdatering av 
kommunens plangrunnlag. Endring av reguleringsformål for flere eiendommer bør imidlertid 
ikke skje gjennom dispensasjonsbehandling, men gjennom reguleringsendring. En 
dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen fravikes for det 
søknaden omfatter. Endring gjennom dispensasjonsbehandling undergraver kommunens 
planarbeid og dets krav om åpenhet, forutsigbarhet, medvirkning, likebehandling og 
samordning av interesser, og innvilgelse av dispensasjon vurderes derfor som en betydelig 
ulempe. 
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Bruk i strid med arealformål vil til tider oppstå. Kommunedirektøren legger til grunn at det er 
en reell fare for presedensvirkning dersom det åpnes opp for korrigering til dagen bruk når 
det avdekkes at dette ikke er i tråd med arealformålet. Eksempelvis vil dette være i Sørlia, 
Nordlia og andre regulerte næringsarealer der det pr. definisjon skal være utleie av varme 
senger i 9 mnd. i året. 
 
Samlet vurdering 
Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynet bak bestemmelsen ikke settes 
vesentlig til side, men at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsformål næring for seksjon 2, 3 og 4 på gbnr 18/24. De to 
kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke 
vesentlig til side, men fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes blant annet med at endring av reguleringsformål gjennom 
dispensasjonsbehandling undergraver kommunens planarbeid, og at slike endringer bør skje 
gjennom reguleringsendring. Det er også fare for presedensvirkning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger 
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GBNR 11/1/0/0 - DISPENSASJONSSØKNAD - SKILØYPE FRA HUNDERSÆTERVEGEN TIL 
TOBIAS-SVINGEN 
 
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: IEIGB 3440/11/1/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/944     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Tegning 01-05-F1 av 19.01.2022 (Erstatter tegningen som fulgte søknaden) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Nabovarsel 
Kommunedelplan Øyer sør (2007) 
Områdeplan for H5 og H6 Storsteinvegen i Hafjell (2017) 
 
Sammendrag: 
For å oppnå forbindelse til alpinanlegget er det nødvendig å fravike regulert trasé på deler av 
strekningen, og det søkes om slik dispensasjon. De kumulative vilkårene i plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med søknad om tillatelse til etablering av skiløype, søker Structor på vegne av 
tiltakshaver Sørbygda Infra om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, Områdeplan for 
H5 og H6 Storsteinvegen i Hafjell. Konkret søkes det om å delvis fravike regulert trasé for 
skiløype. Regulert og omsøkt løype er vist i vedlagte tegning 01-05-F1. Denne tegningen 
erstatter tegning 01-04-F4, som fulgte søknaden. 
 
Den regulerte skiløypa tok sikte på å treffe en alpinnedfart som det i dag ikke er planer om å 
etablere. Å etablere skiløypa slik den fremgår av gjeldende plankart vil derfor ikke gi 
forbindelse med alpinanlegget. Etablering av skiløypa er et rekkefølgekrav, og den må derfor 
etableres nå. 
 
Det er flere vassdrag i området, og både regulert og omsøkt trasé krysser hensynssone 
H320_Flom på tre steder. I gjeldende reguleringsbestemmelser står følgende: «Nye og 
eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører sikringssone flomfare 
eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere 200 års 
flom jfr. sikkerhetskrav i TEK10.». 
 
Både regulert og omsøkt trasé for skiløype ligger i sin helhet i områder avsatt til LNF. 
 
Både regulert og omsøkt trasé for skiløype ligger i nærheten av et fredet kulturminne. 
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Den omsøkte skiløypa vil kreve skjæring og fylling for å oppnå ensidig fall, særlig ved Tobias-
svingen, der det blir nødvendig å senke terrenget ca. fem meter. Den regulerte løypa vil også 
kreve skjæring og fylling i samme hensikt, men omfanget er ikke beregnet. 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  
 
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 og berørte interesser: 
Søknad om tillatelse til tiltak, og dispensasjonssøknad, er nabovarslet.  
 
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. 
Kommunedirektøren har vurdert at det ikke er nødvendig med høring av statlige og 
regionale myndigheter. 
 
Vurdering: 
Både regulert og omsøkt skiløype ligger i LNF-område, har tilnærmet like lengder, og har det 
samme antall kryssinger av vassdrag. Begge alternativene ligger i nærheten av en automatisk 
fredet kullgrop, kulturminneID 213798. Tegning 01-05-F1 viser at de to alternativene ligger 
med tilsvarende avstand til kulturminnet (fig. 1). Den illustrerte fyllingen vil komme i konflikt 
med sikringssonen til kulturminnet, og kommunedirektøren har inntrykk av at det samme 
ville vært tilfelle for fyllingen fra den regulerte løypa. 
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Figur 2: Regulert (grønn) og omsøkt (grå) løype ligger begge i nærheten av et kulturminne. Illustrert fylling vil 
være i konflikt med sikringssonen til kulturminnet. 

Søker har opplyst at traséen vil justeres for å unngå at fylling kommer i konflikt med 
sikringssonen. 
 
Kommunedirektøren vurderer at øvrige interesser og verdier, slik som jordvern, miljø og 
naturmangfold, samfunnssikkerhet og vassdrag, klimagassutslipp, m.fl. ikke vil påvirkes ulikt 
av de to alternativene. Fordi omfanget av skjæring og fylling ikke er beregnet for den 
regulerte skiløypa, er det ikke mulig å gjøre en eksakt sammenstilling av alternativene. 
Skiløypa som er omsøkt må senkes en del ved Tobias-krysset, men ville trolig hatt en behov 
for en del skjæring om den skulle gått i det bratte terrenget nedenfor, som regulert. 
Kommunedirektøren anslår at det ikke vil være vesentlig forskjell i behov for skjæring og 
fylling mellom de to alternativene, og har lagt dette til grunn for vurderingen av øvrige 
interesser. 
 
Hensynene bak bestemmelsene 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
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Hensynet som lå bak regulering av skiløypa, var at det skulle være skliforbindelse fra aktuelle 
hytter og til alpinanlegget. Etablering av skiløype slik den er regulert vil ikke gi skliforbindelse 
til dagens alpinanlegg, og det er også usikkert om den vil gjøre det i fremtiden. Å etablere 
skiløypa slik den er omsøkt vil gi forbindelse til dagens alpinanlegg, og setter med andre ord 
ikke dette hensynet bak bestemmelsen til side. 
 
Områdene rundt skiløypa er regulert til LNF. Fordi det er snakk om flytting av trasé fremfor 
utvidelse, vil beslag av LNF-areal være likt for de to alternativene, og kommunedirektøren 
vurderer at hensynet bak bestemmelsen om LNF ikke vil påvirkes ulikt mellom de to 
alternativene. Hensynet bak bestemmelsen settes følgelig ikke til side. 
 
Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene ved å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes opp 
mot ulempene. Fordi hensikten med å regulere inn en trasé for skiløype var å gi 
skliforbindelse til alpinanlegget, vurderes det som en fordel ved å gi dispensasjon at løypa 
som etableres faktisk gir slik forbindelse. Kommunedirektøren ser ingen ulemper ved å gi 
dispensasjon. 
 
Samlet vurdering 
Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynet bak bestemmelsen ikke settes 
vesentlig til side, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at 
det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har 
anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom 
disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra regulert trase for skiløype i Områdeplan for H5 og H6 Storsteinvegen i 
Hafjell. De to kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Hensynet bak bestemmelsene settes 
ikke vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
 
Det stilles som vilkår til dispensasjonen at traséen justeres slik at tiltaket ikke kommer i 
konflikt med sikringssonen til kulturminnet. 
 
Vedtaket begrunnes med at det nødvendig å fravike den regulerte traséen for å oppnå 
forbindelse med alpinanlegget. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger
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GBNR 63/6 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL- DISPENSASJON FRA LNF TIL FRITID 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 063/006  
Arkivsaksnr.: 22/791     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
45/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Kartskisse, grunnlag for fradeling 
Søknad om fradeling av tilleggsareal med vedlegg, av 7.3.22, revidert 26.4.22. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 22/791 
Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
 
Sammendrag: 
Eier av gbnr. 63/1 Ola Ingemund og Toril S. Rognstad søker om fradeling av areal på ca. 450 m². Dette 
søkes lagt til fritidseiendommen gbnr. 63/6. 
Geir Håvard og Vivi L. Bottilsrud har undertegnet søknad om dispensasjon for søknad om å legge 
dette til sin fritidseiendom. Formålet er å oppføre et tilbygg til eksisterende fritidsbolig. Denne 
eiendommen har arealformål LNF spredt fritid.  
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra LNF-formålet fra forbud mot fradeling til andre 
næringsformål enn landbruk.    
 
Landbrukskontoret har ikke merknader til saken. 
 
Om LNF spredt-formål:  
Dersom dispensasjon innvilges tilrår kommunedirektøren at tilleggsarealet, og dermed hele 
eiendommen etter sammenføyning får arealformål LNF spredt fritid (LSF).  
Det er ikke lanbrukshensyn som taler sterkt mot dette, heller ikke andre forhold mot at det kan 
legges som arealkategori LNF spredt fritid (LSF). 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Eier av gbnr. 63/1 søker om å fradele ca. 450 m². Formålet med fradelingen er å legge det til 
fritidseiendommen gbnr. 63/6 og senere utvide bebyggelsen der. Omsøkt areal er ønskelig på grunn 
av dette, og eksisterende eiendom er relativt liten sammenlignet med andre i området og det man 
oppfatter som «vanlig» størrelse på fritidseiendommer. 
 
Området «Smedpersætra» ligger på vestsiden av dalføret på grensa mot Gausdal. Hyttetomtene er 
skilt ut fra eldre setereiendommer og ligger delvis tett opp mot den gamle bebyggelsen. Det  
foregår ikke lenger aktiv setring i området 
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Omsøkt areal er justert i forhold til opprinnelig søknad, revisjon datert 26.4.22 og utsnitt tatt inn 
nedenfor. 

 
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg 
før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
Det er ikke aktuelle naboer og berørte partsinteresser som er nødvendig å varsle i dette tilfellet. 
Berørt nabo er vedkommende som ønsker å motta arealet.   
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Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Iht. rundskriv fra Statsforvalteren i Innlandet er saken ikke sendt på høring til statlige og regionale 
myndigheter. 
Verken Statsforvalteren eller fylkeskommunen ønsker eksempelvis å få oversendt saker hvor det søkes 
om dispensasjon fra reguleringsplan mht gesims- og mønehøyde, for oppføring av mindre tilbygg til 
boliger, ekstra garasje og lignende mindre tiltak, samt søknader om fradeling av mindre 
tilleggsarealer hvor den lokale landbruksetat ikke har merknader til saken, osv. 
 
Matrikkelinformasjon om eiendommen:  
Gbnr. 63/6 er tidligere koordinatfestet, og grensene er klare. Eiendommen har et areal på 558,3 m², 
og er bebygd med fritidsbolig med bruksareal på 44 m² og uthus med et bruksareal på 12 m².  
 
Plangrunnlaget  
Eiendommen gbnr. 63/1 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med formål LNFR. 
Innen dette formålet tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller andre 
næringsformål enn landbruk. Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til tiltak etter plan -og 
bygningsloven (pbl) §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under forutsetning av at bygning eller 
anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet. Særlig skal en se til at tiltaket ikke er i konflikt med eller 
medfører nedbygging av dyrket eller dyrkbar mark, område med sammenhengende innmarksbeite, 
område med sammenhengende skog av god bonitet, områder som er viktige for friluftsliv og allmenn 
ferdsel i utmark eller områder som har viktige naturverdier. En skal også unngå å gi tillatelse til tiltak 
som medfører større endringer i terreng eller landskap. 

 
Eiendommen 63/6 har arealformål LNF spredt fritid (LSF). I forbindelse med kommuneplanens 
arealdel ble en rekke eiendommer utredet om de skulle inngå i dette formålet. De er 
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konsekvensutredet innen bl.a. teknisk infrastruktur, naturmangfold, kulturminner/kulturmiljø, 
vassdrag og risiko og sårbarhet. 

 
Lovgrunnlaget:  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr § 20-4. 
Fradelt eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 28-1  
Matrikkelloven (ML):  
Det er søkt om fradeling av tilleggsareal til en allerede eksisterende og bebygd eiendom. En slik 
prosess kan gjennomføres som fradeling av tilleggsareal, opprettelse av egen matrikkelenhet, 
overskjøting for deretter sammenslåing med 63/6. Eller som arealoverføring hvor arealet overføres 
direkte mellom eiendommene når dokumentasjonen etter matrikkelforskriften § 33 foreligger.  
Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning. 
 
Jordloven (JL): 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet. 
For at fradeling kan gjennomføres må positivt vedtak etter jordloven foreligge. I dette tilfellet 
behandles dette administrativt, men vedtak er ikke klart før politisk avgjørelse etter pbl. 
 
Krav til dispensasjon (PBL):  
Fradeling er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og utløser krav om 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende inn en grunngitt søknad før 
dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å 
uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før 
kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
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). 
Vurdering: 
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Dersom øvrige krav iht. ML og PBL ellers ikke er oppfylt for arealoverføringen, vil det ikke bli 
nødvendig med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjøres derfor før 
vurdering av om dispensasjon kan gis. 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser eller urådigheter. 
På eiendommen 63/1 er det tinglyst flere rettigheter og heftelser, men ut fra heftelsenes inneholder 
det ingen som hindrer fradeling. Det anses uproblematisk for hjemmelshaver å innhente samtykke 
fra rettighetshaverne til å slette heftelsene i tilleggsarealet, eller samtykke til arealoverføringen i 
forbindelse med oppmålingsforretningen. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger 
andre forhold på eiendommen som kan være til hinder for gjennomføringen. 
 
Behandling etter plan og bygningsloven (PBL):  
Pbl § 26-1 sier at endring av eksisterende eiendomsgrenser ikke må gjøres på en slik måte at det 
oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Endringen må heller ikke gjøres på en 
slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
Eiendommen 63/6 er allerede bebygd, og har en størrelse på 558,3 m², arealoverføringen medfører 
derfor ikke at avgivereiendom eller mottakereiendom blir uegnet til bebyggelse i tråd med plan. 
Eiendommens størrelse etter arealoverføringen/tilleggsarealet vil være ca. 1050 m². Eiendommen 
ligger i et område med andre spredte fritidseiendommer (LSF) langs Rognstadvegen. Disse 
eiendommene er vesentlig større, og eiendommen 63/6 sin størrelse etter en eventuell utvidelse vil 
ikke avvike fra standarden og omgivelsene i området.  
 
Plasseringen av eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av tomtearealet 
hovedsakelig mot nord er et godt alternativ for å kunne utnytte eiendommen i tråd med 
planbestemmelsene i området, og kunne tilrettelegge for parkering på egen eiendom. I tillegg vil 
utvidelsen føre til at uthuset på eiendommen kommer innenfor tomtearealet. Samtidig er arealet i 
søknaden tilrettelagt slik at det er fremkommelig for fri ferdsel på alle kanter av eiendommen, og 
utvidelsen er heller ikke i veien for en evt. utvidelse/vedlikehold av veg inn til området. 
 
Pbl §27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker eller 
dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass. Arealet som 
arealoverføres skal ikke bebygges, men fungere som et tilleggsareal til eksisterende enhet. 
Tilfredsstillende vannforsyning og avløp vurderes å være ivaretatt når eiendommen opprinnelig ble 
fradelt og bebygd.  
Pbl § 27-4.Adkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som er 
åpen for alminnelig ferdsel. Eiendommen har adkomst via Rognstadvegen som er åpen for 
allmennheten og vinterbrøytet. Vegrett er sikret og tinglyst 22.11.1956. Adkomst til eiendommen er 
gitt, og tilleggsarealet medfører ingen økt bruk eller utvidelse av allerede eksisterende rett. 
 
Pbl. § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold.  
 
Kommunedirektøren mener at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at arealoverføringen/deling 
kan gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
Informasjon fra Statsforvalteren i Innlandet:  
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Daværende Fylkesmannen i Innlandet utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- 
og bygningsloven datert oktober 2020 med følgende informasjon: Det beror på en tolkning av 
aktuelle lov-/forskriftsbestemmelser og/eller plan-grunnlaget hvorvidt et tiltak er avhengig av 
dispensasjon. Unntaksvis kan det oppstå tvil om en søknad betinger dispensasjon eller ikke. Som et 
eksempel kan nevnes søknad om fradeling av parsell i LNFR-område. Har søkeren opplyst at han 
ønsker å bebygge parsellen med hytte eller bolig (som ikke er nødvendig for landbruksdriften), vil 
dispensasjon være nødvendig. Fremgår ingen nærmere opplysninger om dette, må kommunen 
vurdere hva parsellen objektivt sett fremstår som egnet til. Dersom fradelingen utelukkende har til 
hensikt å formalisere de eksisterende eiendoms-forholdene, vil den ikke kunne avslås med hjemmel i 
pbl. § 11-6 annet ledd. 
 
Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis:  
Det er gjort DOK-analyse via GLOkart bygd på automatiserte geoanalyser mot et stort antall kartlag 
fra mange ulike kilder.  
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: 
 
Ut frta en landbruksfaglig vurdering er det hovedsakelig syn at en bør tilstrebe løsninger som er til 
beste for landbruksnæringa, men også se etter løsninger som gagner andre interessegrupper 
innenfor handlingsrommet av nasjonale og lokale føringer. Det er en betingelse at 
landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ut fra søknaden ser en at den aktuelle 
fritidseiendommen g/bnr 63/6 har liten tomt, mindre enn hva som en ellers oppfatter som alminnelig 
tomtestørrelse for fritidseiendommer. Det er likevel rimelig at en fritidseiendom i skog-/fjellområder 
har vesentlig mindre arealbehov enn f.eks. en enebolig som skal fylle flere funksjoner og gjennom 
hele året.  
 
Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- og jordvernet som må vurderes 
nøye. I dette tilfellet er det middelsproduktiv skogsmark som søkes fradelt, konsekvensene for 
framtidig skogproduksjon anses som noe begrenset. Dette ligger imidlertid i et område med dyr på 
utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere beiteressursene i området. Dette momentet 
alene taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør frarås.  
 
En må vurdere hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. Det vurderes slik at 
kulturlandskapet ikke blir særlig forringet av en fradeling, men at det heller ikke er positivt for 
kulturlandskapet at etablerte fritidseiendommer utvides. En legger til grunn at med utvidede tomter 
vil også aktiviteten øke med påfølgende tilrettelegginger for fritidsbruk.  
 
Etter en landbruksfaglig vurdering vil en fradeling av dette arealet totalt sett ha liten negativ 
betydning for landbruket i området og har derfor ingen merknader til tiltaket. Samtykke til deling skal 
for øvrig behandles etter jordloven. 
 
Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12: 
KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte.  
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være 
tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet 
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anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet 
står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og 
at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven 
omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av 
driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. Området er 
registrert som friluftsområde. 
 
Kultur  
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal 
arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, 
jf. lov om kulturminner § 8. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Det er ikke hensyn knyttet til samfunnssikkerhet og vassdrag å hensynta i denne saken. 
 
Vurdering av om vilkår for dispensasjon er oppfylt 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse kan 
ikke bli vesentlig tilsidesatt 
 
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 gjaldt stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder 
landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. 
 
Arealet som skal tillegges er relativt lite, og oppfyller disse kriteriene. Eiendommen som skal motta 
arealet ligger i et område med setre og hytteeiendommer. Det foregår ikke aktiv setring i området 
lenger, men arealet rundt hytta brukes av beitedyr. 
 
Et vurderingstema er hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. Bebyggelsen 
ligger relativt godt synlig i landskapet. Det skal tas hensyn til friluftsliv i området. Dette vil ikke 
påvirkes av en mindre utvidelse av hytteeiendommen. Det vurderes videre at kulturlandskapet ikke 
blir særlig forringet av en fradeling men at det heller ikke er positivt for seter-/kulturlandskapet at 
etablerte fritidseiendommer utvides. Dette utgjør ikke i seg selv grunn for avslag. 
 
Eiendommen ligger i nærheten av seterområdet. Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det 
særlig arealressurs- og jordvernet som må vurderes nøye. I dette tilfellet er det dels skogsmark av 
middels bonitet, dels areal klassifisert som bebygd som søkes fradelt. Konsekvensene for framtidig 
skogproduksjon anses som begrenset. Dette ligger imidlertid i et seterområde med dyr på 
utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere beiteressursene i området. Dette momentet 
alene taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør frarås. 
 
Kontroll i Naturbase viser at det ikke er registrert spesielle naturtyper eller arter innen området.  
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Det er ikke registrert fredede kulturminner innen området, heller ikke på aktuell eiendom.  
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet som blir utfordret ved en utvidelse.  
Utvidelser vil kunne medføre noe økt bruk, men vil i liten grad påvirke forurensing eller klima. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene  
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene.  
I vurderingen om dispensasjon kan gis er bl.a. konsekvenser for jordvern iht. § 19-2. Ulemper ved 
fradelingen er i hovedsak knyttet til landbrukshensyn/jordvern. Ofte trekkes det fram som en ulempe 
at en utvidelse av tomt vil føre til økt bruk av eiendommen. Dette kan ikke sies å være til stede i 
denne saken med særlig tyngde. Det pekes videre på at det er uheldig å fradele dyrkbar jord til 
utvidelse av slike fritidseiendommer. Den ulempen vil være til stede uansett i slike saker. 
 
Det søkes om fradeling av tilleggsareal på ca.  450 m² til bebygd fritidseiendom. Delinga berører ikke 
selve drifta på garden eller noen av de aktive driftsmidler, foruten at skogteigen blir litt redusert. 
Ulempen anses ikke særlig stor. 
 
Det bemerkes fra søkers side at det omsøkte areal er relativt lite, og består i dag av lite produktiv 
skog/kratt. Fradeling vil etter søkers syn ikke sette noen begrensninger eller ha betydning for den 
videre jordbruksdrift for eiendommen.  
 
Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig utelukkende for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er 
beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. 
 
Det må påvises relevante, klare og positive fordeler som er klart større enn ulempene dispensasjonen 
medfører. En søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i grunneier/søkers 
ønsker for egen eiendom. Ønsket fradeling legger til rette for en fornuftig bruk for også framtidige 
eiere, ikke bare nåværende. I tillegg vil det være en fordel at det skjer en formalisering av 
eksisterende bruk. Det legges til rette for fornuftig bruk av egen tomt, til parkering mv., når den 
allerede er besluttet lagt til formål LSF. De aller fleste sammenlignbare eiendommer i nærheten er 
vesentlig større. Uansett vil maksimal tillatt utnyttelse ikke endres ved at tomta mottar 
tilleggsarealet. 
 
I tillegg sier daværende Fylkesmannen i sitt rundskriv at selv om det ikke er sagt direkte i lov eller 
forarbeider bør en kunne se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen, og kunne være 
mindre streng ved mindre tiltak som utløser små konsekvenser i en overordnet plan. Omsøkt areal er 
ikke stort og vil ikke kunne gi de store ulempene. Det skal også nevnes at formålsgrensene i 
overordnede planer følger usikre eiendomsgrenser, selv om eiendomsgrensene er klare for omtalte 
fritidseiendom.  
 
I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende 
rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov, og ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter 
kommunedirektørens mening kunne vektlegges som relevant til en viss utstrekning. Plasseringen av 
eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av tomtearealet hovedsakelig mot vest 
er et godt alternativ for å kunne utnytte eiendommen i tråd med planbestemmelsene i området, og 
kunne tilrettelegge for parkering på egen eiendom. 
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Konklusjon: Fordelene ved å innvilge dispensasjon 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 føre til usaklig 
forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie 
forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, 
fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i 
saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er 
aktuelt. I saker av denne typen vil det som regel være ulikheter som gjør at det er mulig å håndtere 
senere saker uten fare for uheldig presedens. 
 
Vurdering: Omdisponering til LSF på omsøkt tilleggsareal  
Dersom dispensasjon gis for omsøkt tiltak er det KD sin vurdering at det er en fordel om hele 
eiendommen etter sammenføyning får arealkategori LSF. 
Mange av eiendommene i området ble lagt til LNF spredt fritid-kategorien, da de oppfylte kriteriene i 
konsekvensutredningen. Denne eiendommen ble underlagt samme vurdering. På grunn av nærhet til 
dyrka/dyrkbar mark ble den ikke tillagt samme formål før ved politisk behandling av planen.  
Når landbruksmyndigheten i kommunen i denne saken til slutt har kommet til at arealet kan fradeles 
og tillegges fritidseiendommen, mener KD at det ikke er betenkelig at arealet får status som LSF.  
 
Gjennom dispensasjonsbehandlingen er det ikke funnet forhold ved omsøkt areal som gjør det 
betenkelig å inkludere tilleggsarealet i ovennevnte arealkategori. Ingen forhold bak arealformålet 
LNF som ikke allerede er drøftet er til hinder for dette.  
 
KD har også konkludert med at dette har klart større fordeler enn ulemper. Det er ikke rimelig å anta 
at det stiller seg annerledes med dette tilleggsarealet enn fritidseiendommen som allerede er lagt til 
LSF. Det er snarere en klar fordel at dagens og framtidige eiere at eiendommen har samme 
arealkategori. Slik blir det enklere å forholde seg til krav om utnyttelse og planbestemmelser. Det vil 
samsvare med grunneieres forståelse og bruk av egen eiendom, og er en fordel for senere spørsmål 
om utnytting av arealet. Maksimal tillatt utnyttelse endres ikke ved at tomta mottar tilleggsarealet. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven:  
Alternativ 1:  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke tillates 
fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn 
landbruk.  
Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av tilleggsareal på ca. 450 m² iht. vedlagt kart.  
 
I tråd med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF Spredt fritid, på 
samme måte som resten av tomta. Tomta og tilleggsarealet ansees som en enhet etter 
sammenføyning. Arealet anbefales lagt til formål LNF spredt fritid ved neste planrevisjon.  
 
Tillatelsen gis for:  
Fradeling av tilleggsareal, på ca. 450 m² fra gnr. 63 bnr. 1, jf. vedlagt kart.  



  Sak 45/22 
 

 Side 33 av 52   
 

 
Med følgende vilkår:  
Arealet skal sammenslås med eller arealoverføres til eiendommen gnr. 63 bnr. 6 etter 
oppmålingsforretning.  
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i  
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse  
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over.  
 
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, som beskrevet ovenfor. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 
 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/372     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
46/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026  
Beitebrukskart for Øyer kommune, sau  
Beitebrukskart for Øyer kommune, storfe  
Beitebrukskart for Øyer kommune, besetningsområder sau  
Mal for beredskapsplan for beitelag  
Regler for beitebruk i Øyer statsallmenning 
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Innlandet 
Høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune 
Høringsuttalelse fra Øyer fjellstyre 
Høringsuttalelse fra Ola Håkon Ourom 
 
Sammendrag:  
Plan- og miljøutvalget vedtok i sak 4/2022 i møte 15.2.22 å legge beitebruksplan for Øyer ut til 
offentlig ettersyn med høringsfrist 21.03.2022. Det har kommet fire innspill til planen. Forslaget 
til plan, samt beitekart, mal for beredskapsplan for beitelag og beiteregler for Øyer 
statsallmenning er vedlagt.  
Beitebruksplanen beskriver beitearealene og beitebruken i kommunen og verdien av 
utmarksbeitet. Planen omhandler bl.a. ressursgrunnlaget og lovverk, beskriver utfordringer 
knyttet til beitebruk og beitebruk i plansammenheng og inneholder en tiltaksdel, retningslinjer 
for bruk av beitearealene og en beredskapsplan.  
Kommunedirektøren foreslår at forslag til Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 vedtas. 
 
Saksutredning:  
Øyer kommune sin eksisterende beitebruksplan ble vedtatt i 2014. Arbeidet med rullering av 
planen ble igangsatt februar 2021, og planforslag ble av plan – og miljøutvalget lagt ut til 
offentlig ettersyn februar 2022. 
Målet med beitebruksplanen er at planen skal dokumentere omfanget og verdien av beitinga i 
dag, planen skal sikre at beitenæringa har tilgang på areal og ressurser også i framtida og planen 
skal komme med tiltak som styrker beitebruken og reduserer konfliktnivået.  
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Beitebruksplanen beskriver beitebruken i Øyer, ressursgrunnlaget, lovverk, utfordringer knyttet 
til beitebruk, utmarksbeite i plansammenheng, aktuelle tiltak, retningslinjer for bruk av 
beitearealene samt at planen inkluderer en beredskapsplan.  
 
Vurdering:  
Høringsinnspillene er vurdert administrativt og noen innspill har resultert i endret tekst i planen. 
Det vises til merknadsvurderingene nedenunder der innspill er gjengitt og med 
kommunedirektørens kommentarer. 
 

Merknad Foreslåtte tiltak 
Statsforvalteren i Innlandet (SFI) 
1.Beitebruksplanen fra Øyer kommune er 
ryddig og har god systematikk. 
 
2. SFI referer til planens fakta om 
beitebruken i Øyer, og skriver at planen har 
en klar liste for prioritering av hvem som har 
rett til å slippe dyr i utmarka i Øyer. Kapitelet 
inneholder gode tabeller og kart. 
 
3. Planen har en enkel gjennomgang av lover 
og forskrifter som regulerer forhold for og 
rundt beitebruk. Båndtvangbestemmelse for 
hund blir greit gjennomgått. 
 
4. Planen beskriver godt ulike utfordringer 
for beitebruken i Øyer. Rovviltproblematikk 
er grundig behandlet. 
 
5. Det at beitenæringa blir kompensert for 
tap av beite ved omdisponering av 
utmarksarealer er viktige praktiske og 
økonomiske punkt som blir gjentatt i kapitel 
6 om utmarksbeite i plansammenheng. Dette 
temaet, samt temaet om økt menneskelig 
aktivitet i utmarka og løshund, er begge 
temaer som har potensiale for konflikter.  
Det er viktig å være i forkant før eventuelle 
konflikter utvikler seg. Temaene blir videre 
behandlet i tiltaksdelen. Erfaringer fra de 
siste år, med økt bruk av hytter, færre 
utenlandsferier og flere i fjellet uten 
tilknytning til landbruket, viser at god 
informasjon og kommunikasjon og klare 
regler er nødvendig. Det samme gjelder 
problemer rundt gjerdehold som blir omtalt i 
kapittel 7.6 og storfe i utmark 7.9. 
 

1. Tas til etterretning. 
 
 
2. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
3. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
4. Tas til etterretning. 
 
 
 
5. Tas til etterretning. 
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6. Det er positivt at planen er konkret på 
hvilke områder som må avklares med tanke 
på utmarksbeite i plansammenheng, og at 
det tenkes nytt rundt avtaler for avbøtende 
tiltak og kompensasjonsordninger. 
 
7. Tiltaksdelen er kort og konkret med klare 
mål og ansvarsfordeling. SFI  finner 
tiltaksdelen oversiktlig og gjennomførbar, og 
det samme gjelder retningslinjene for bruk av 
beitearealene. 
 
8. Beredskapsplanen er svært oversiktlig med 
kort omtale av ulike aktuelle hendelser og 
handlinger og ansvar ved en krisesituasjon, 
spesielt ved rovdyrskader. 
SFI mener det er gjort et godt og grundig 
arbeid med planen og håper beitebruks-
planen blir nyttig i det videre arbeidet 
framover. Planen har et godt faktagrunnlag 
og viser at beitenæringa er vesentlig for Øyer 
kommune. Tiltaksdelen er konkret og tydelig. 

6. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
7. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
8. Tas til etterretning. 

Innlandet fylkeskommune  
1. Det er utarbeidet en god plan som vil være 
viktig i videre arealplanlegging i kommunen. I 
møter med grunneiere og utbyggere vil 
planen være et sentralt dokument for å styre 
vekstutfordringer og utbyggingspress, men 
også kunne bidra til å gjensidig respekt og 
forståelse for hverandres interesser knyttet 
til beitebruk i kommunen. 
 
2. Beiting og bruk av seterområdene er 
positivt med hensyn til ivaretakelse av 
kulturlandskapet og for å opprettholde 
kulturminneverdier gjennom å minimere 
gjengroingen av seterlandskapet. 
 
3. Oppføring av gjerder, sankekveer, 
forplasser, saltsteiner etc. kan komme i 
berøring med automatisk fredete 
kulturminner og/eller påføre uheldig slitasje. 
Dersom det under tiltak i marka blir funnet 
automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad 
det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf. lov om 
kulturminner § 8. Melding skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
3. Tas til etterretning. 
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Innlandet fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en 
befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette.  
 
4. Kulturminneloven kan med fordel listes 
opp i Tabell 6 over aktuelle lover og 
forskrifter i kapittel 6 i beitebruksplanen. 
 
5. Beiting er generelt sett positivt for 
naturmangfoldet, da mange arter er 
avhengig av det. Det er positivt at det i 
tiltaksdelen er klarlagt rutiner for tilsyn og 
vedlikehold av dårlige gjerder som kan være 
farlige for viltet. Videre at sankingen av 
beitedyra samordnes med tidspunktene for 
jakt. 

 
 
 
 
 
 
4. Tar inn foreslått lov under tabell 6 over 
aktuelle lover og forskrifter. 
 
 
5. Tatt til etterretning. 
 

Øyer fjellstyre 
1. Styret mener forslaget er et bra grunnlag 
for beslutningstakere i arbeidet med planer 
om framtidig arealbruk i kommunen. 
 
2. Under pkt 3.1 så skal det rette være at det 
er 6 sankelag for sau i Øyer beite og gjetelag. 
 
3. Når det gjelder dårlige og farlige gjerder 
finnes det i dag virkemidler til å få rydda opp 
i forholdene, men i praksis skjer det veldig 
lite når det avdekkes dårlige/farlige gjerder. 
På dette punktet mener styret at det er 
nødvendig å skjerpe rutiner og oppfølging av 
denne type saker slik at de kan avsluttes i 
løpet av maksimalt to beitesesonger. 
 
4. Flytting mellom områder i løpet av 
sesongen er i praksis ikke mulig og dermed et 
uaktuelt tiltak dersom dyrene ikke er utstyrt 
med Nofence. Styret mener at det ikke er 
riktig å utstyre alle beitedyr med en slik type 
«gjerde». 
 
5. Beitereglene for Øyer Statsallmenning 
krever at alt storfe skal ha tilsyn av gjeter 
hver dag, og sau jevnlig tilsyn gjennom 
beitesesongen. Dette gjør at Øyer beite- og 
gjetelag har ansatte gjetere og derfor er 
tilsynsvakter og lister ikke noe som er aktuelt 
tiltak for beitelaget. 

1. Tas til etterretning. 
 
 
 
2. Punkt 3.1 rettes i planen. 
 
 
3. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
5. Tas til etterretning. 
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Ola Håkon Ourum 
1. For området Musdalsæter/Roåker mener 
han at det må tas inn i grunnlaget også de 
dyrene fra Gausdal som beiter der. Dette er 
veldig relevant mtp. oversikt over dyr og 
ressursgrunnlag at her kan en ikke bry seg 
om kommunegrenser. 
 
2. For områdene utenfor statsalmenninga er 
det ofte lite nedskrevne regler om beitebruk. 
Man vet kanskje hvem som har beiterett, 
men ikke for hvor mange dyr. Tradisjonelt var 
det i seterområdene «det antallet mjølkeku 
garden kunne fø over vinteren», men ikke 
sau og ungdyr. Med leiejord, innkjøpt fôr, 
pluss beiting av sau og ammeku blir dette 
nærmest umulig å holde oversikt over, og det 
er ofte heller ikke verktøy for å håndheve 
disse begrensningene. 
 
3. Store flokker med kjøttfe som er vant til 
strømgjerde stiller andre krav til gjerde i 
seterområdene enn mjølkeku.  
 
 
4. Det er viktig med definerte gjerdetyper 
som gir en god løsning for å minimere 
problemer og konflikter. I byggeprosesser 
kan det være utfordringer med bl.a. beitedyr 
som tråkker i våt sement, og drar utover og 
spiser på isolasjon og andre materialer som 
ligger på tomta. For å hindre dette, og unngå 
skader på dyr bør kommunen ifm. 
behandling av byggesaker kreve sikring av 
byggeplass og utstyr med sikkerhetsgjerde/ 
byggeplassgjerde i beiteperioden (f. eks 1. 
juni til 25. september) 

1. Følgende setning tas inn under avsnittet 
«Nabobeiting»: Det beiter også sau fra 
nabokommuner i Øyer (bl.a. Gausdal og 
Ringsaker), noen av disse har beiterett, andre 
ikke.  
 
 
2. Tas til etterretning. Temaet anses nok 
belyst i planen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Følgende setning tas inn under avsnittet 
«Gjerder»: Gjerder for beitende kjøttfe krever 
en god standard for å ha en tilfredsstillende 
funksjon. 
 
4. Tas til etterretning. 

 
Bruken av utmarksbeitet i kommunen er stor og den utgjør en svært viktig ressurs for 
landbruket. Interessen for å bruke utmarka til ulike aktiviteter og næringsformål er også stor, og 
en oppdatert beitebruksplan med beitekart er et viktig grunnlag som legger føringer for 
planleggingen av slike tiltak. Dette kan bidra til å redusere konfliktnivået i.f.t. disse sakene.  
Planen vil være et viktig styringsverktøy for kommunen. 
 
Kommunedirektøren foreslår at forslaget til beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 
vedtas. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Beitebruksplan for Øyer kommune for 2022-2026, med endringer etter høring slik det 
fremgår av saksframlegget, vedtas. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
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GBNR 3/1 I ØYER KOMMUNE - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 9 - SØKNAD OM 
OMDISPONERING AV 0,9 DAA FOR OPPFØRING AV NY KÅRBOLIG 
SØKER: TORBJØRN JØRANLI 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1533     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 

1.      Søknad om omdisponering av dyrkamark 
2.      Begrunnelse av søknad 
3. – 8. Kartvedlegg 
9.         Svarbrev etter møte den 03.02.22 mellom Jøranli, byggesak og planavdeling  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Korrespondanse per e-post mellom søker, landbrukskontoret og 
byggesaksavdelingen 

 
Sammendrag: 
Torbjørn Jøranli søker om samtykke til omdisponering for oppføring av ny kårbolig på 
Bagstad søre. Dagens kårbolig er dårlig, er ikke egnet for restaurering og planlegges revet. 
Han ønsker å flytte kårboligen 200 m nordvest for gårdstunet. Kommunedirektøren mener 
de landbruksmessige konsekvensene av omdisponering er små. Ut fra at det ikke er 
selvstendig husdyrdrift på gården eller kårfolk nå som behøver bolig, er det ikke tilstrekkelig 
grunnlag ut fra drifts- og bosettingsmessige hensyn til at jordvernet må vike. Tiltaket er 
heller ikke omsøkt eller avklart etter plan- og bygningsloven mht. om tiltaket kan regnes som 
landbrukstiltak eller om det er nødvendig med dispensasjon. Det tilrås at søknaden avslås, 
men at den kan tas til ny vurdering dersom det gis byggetillatelse.  
 
Saksutredning: 
Jøranli har søkt om samtykke til omdisponering av jordbruksareal på ca. 0,9 daa (se kart) 
med formål oppføring av ny kårbolig.  
 
Torbjørn Jøranli eier og driver gården Søre Bagstad g/bnr 3/1 i Sørbygda i Øyer. Han overtok 
gården i 2016. På garden er det melkeproduksjon via Haugaløkken Samdrift DA. All 
produksjon foregår på gården Haugaløkken v/Svein Løken. Det er ikke dyr på Søre Bagstad 
p.t. Drifta består ellers i grovfôrproduksjon for salg og skogsdrift. 
 
Jøranli tok i 2021 kontakt med kommunen for veiledning rundt oppføring av ny kårbolig, og 
landbrukskontoret deltok i en befaring på gården i november 21. I det påfølgende fikk Jøranli 
orientering om gjeldende plansituasjon og aktuelle plan-bestemmelser. Det ble opplyst om 
saksbehandlingsregler/-rutiner for slike saker etter plan- og bygningsloven. Det ble også 
opplyst om regler knyttet til omdisponering av dyrkamark til dette formålet. Byggesak og 
planavdelingen har vært løpende involvert i kontakt og veiledning overfor Jøranli. Før en 
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avklaring av om tillatelse til oppføring av kårbolig kan gis har kommunen rådet Jøranli til å 
søke byggetillatelse, evt. rammetillatelse.  
 

 
Figur 3 Situasjonsplan. Dagens våningshus er markert med rødt punkt.  

Om tiltaket: 
Det står en kårbolig på gården i dag (markert med rød firkant på kartet) som sist har vært 
brukt til utleie. Ut fra tilstand, egnethet og plassering ønsker Jøranli å rive denne. Ny kårbolig 
ønskes oppført på et mindre jordbruksareal ca. 200 m nordvest for tunet, langs 
Bagstadvegen. Han ønsker å flytte kårboligen bort fra nåværende plassering da han 
planlegger oppføring av en ny driftsbygning her. Han ønsker også å unngå at det er bolighus 
på begge sider av den delen av tunet hvor det foregår kjøring og aktivitet forbundet med 
næring.  
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Våningshuset på gården er oppført i 1981-82. Det «gamle» våningshuset stod midt inne på 
tunet men ble revet for 3-5 år siden. Bebyggelsen på gårdstunet består ellers i driftsbygning 
for melkeku (ikke i bruk), garasje, stabbur og et uthus.  
 
Jøranli har ikke søkt byggetillatelse for ny kårbolig eller rivningstillatelse for eksisterende 
kårbolig. 
 
Søkers begrunnelse: 
Faren til Jøranli døde i 2013, og moren er bosatt på Lillehammer. Det er ingen andre kårfolk 
med borett på gården. Jøranli ønsker å føre opp ny kårbolig med tanke på neste 
generasjonsskifte. Han antyder at det kan komme om 15 år eller lengre. Han ønsker å starte 
bygging nå for å kunne bruke tid på dette og gjøre mye av jobben selv.  
 
Den gamle kårboligen er et dårlig utgangspunkt for renovering og er etter hans vurdering 
kondemnabel. Den står også i veien for en planlagt driftsbygning. En mulighet til å kunne 
flytte boligen gir også mulighet for en mer hensiktsmessig plassering ift. annen logistikk på 
garden.  
 
Det har vært vurdert andre alternativer enn den som er forslått i saken. Jøranli vurderer at 
den aktuelle plasseringen ift. alternativene gir de minste negative effektene for jordvern og 
driftsulemper ifm. drift av jordbruksarealene. Alternativer som medfører fortsatt kryssing av 
tunet for adkomst til ny kårbolig anses av Jøranli som uaktuelle. 
 
Gjeldende plansituasjon: 
Garden og arealet ligger i arealkategori LNF 2 i Kommunedelplan for Øyer sør. Den sier 
følgende: «Innen dette området skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og 
friluftsliv. Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen er ønskelig for å kunne 
kontrollere utbyggingsmønsteret generelt.» 
 
Kommunedelplanen omtaler ikke kårbolig spesielt, og det vil derfor være de generelle LNFR-
reglene som kommer til anvendelse. Det innebærer at ved søknad om oppføring av kårbolig 
skal det foretas en konkret vurdering av behovet for kårbolig. I vurderingen inngår om drifta 
på gården er av slik art og omfang at det er nødvendig med den avtroppende generasjon i 
den daglige drifta av gården og at det dermed er nødvendig at de bor på gården. 
 
Lovgrunnlaget: 
Saken må behandles etter jordloven § 9 som sier følgende i første-tredje ledd: 
 
«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn 
til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det 
skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar. 
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Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla lova skal fremja.» 
 
Rundskriv M-2/2021 (LMD): 
Rundskrivet gir veiledning bl.a. om praktisering av jordloven § 9. Om kårboliger sies 
følgende: 
 
«Det vil være i samsvar med jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av 
jordbruksarealene. Det har vært en lang og fast praksis for å tillate omdisponering til  
kårbolig for å hindre at driften blir svak eller lagt ned i forbindelse med  
generasjonsskifter. Behovet for kårbolig synes ikke lenger å være like stort som før.  
Det må foretas en konkret vurdering av behovet for kårbolig. Når jordbruksarealet på  
eiendommen leies bort på langsiktig basis, og dette også er påregnelig drift av gården i  
framtida, er det for eksempel grunn til å spørre om det er nødvendig å omdisponere til  
kårbolig. Samtykke til omdisponering bør bare gis når det ikke er tvil om at kårbolig er  
nødvendig av hensyn til driften av eiendommen.» 
 
Vurdering: 
Det er et nasjonalt mål i landbruks- og matpolitikken å redusere avgangen av dyrkamark. 
Stortinget har i flere omganger skjerpet jordvernmålet, senest ved jordbruksoppgjøret 2021. 
Regjeringen har i Hurdalsplattformen også tatt til orde for en ytterligere skjerping av 
jordvernmålet fram mot 2025. Kommunene er sentrale ved sin arealpolitikk for at 
jordvernmålene skal nås. Dette er også nedfelt i Landbruksplan for Lillehammer-regionen 
2021-25.  
 
Det er ikke noe absolutt forbud mot omdisponering. Det kan imidlertid kun gis samtykke når 
«særlege høve» foreligger, jf. § 9 (2).  
 
Planer etter plan og bygningsloven 
I LNF-områdene er det kun tillatt med tiltak knyttet til stedbunden næring og som er 
nødvendige for landbruket. Kårbolig ligger innenfor formålet dersom det er nødvendig at 
kårgenerasjonen bor på gården og er viktige for den løpende drifta. Ettersom det ikke er 
aktiv drift med husdyrhold på selve gården i dag, og det ikke er konkrete planer for oppstart 
av ny drift, er det usikkert om dette kriteriet kan sies å være oppfylt. Kommunen har i andre 
saker likevel tillatt oppføring av kårbolig selv om det driftsmessige behovet har vært svakt.  
 
Arealressursvernet 
Det aktuelle jordstykket et lite inneklemt areal mellom Bagstadvegen, gardsvegen til Nordre 
Bagstad og eiendomsgrensa til Nordre Bagstad. Dersom det omdisponeres deler av dette 
arealet vil resten bli vanskelig å drive rasjonelt. En omdisponering som omsøkt vil i realiteten 
sette hele jordstykket på 2,1 daa ut av drift.  
 
Jøranli opplyser at dette arealet ikke er mulig å drive rasjonelt og at det heller ikke har vært 
drevet slik på mange år. Kommunens observasjoner sammenfaller med dette.  
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Det skal ikke gjøre det lettere å omdisponere dyrkamark etter vanhevd. Kommunedirektøren 
er likevel av den oppfatning at konsekvensene av en omdisponering for arealressursvernet 
er små. 
 
Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket  
Bestemmelsen er satt for å ivareta det grunnleggende målet med jordvernet; å sikre 
matproduserende areal. Å bygge ned dyrkamark taler i seg selv i retning av at dette gir både 
driftsulemper for landbruket og at matproduserende arealer går tapt.  
 
Plasseringen av kårboligen er vurdert på ulike steder på gården der det også har vært 
nødvendig med omdisponering. I valget mellom denne løsningen og andre løsninger 
nærmere gårdstunet vil denne løsningen gi minst driftsulemper for Bagstad søndre.  
 
Det er større sannsynlighet for driftsulemper for nabogården Bagstad nordre. Plassering av 
kårboligen ligger ca. 30 meter fra driftsbygningen på denne gården. Per nå er det ikke drift 
på Bagstad nordre, og eier av denne eiendommen har uttalt seg positivt til tiltaket. Disse 
forholdene kan imidlertid forandre seg. En skal være forsiktig med å plassere nye boliger slik 
at det kan legge begrensninger på drift og utvikling på andre eiendommer, selv om dagens 
eiere av to naboeiendommer ikke ser mulige konfliktområder.  
 
Øvrige forhold 
I tråd med rundskrivet har det vært praksis å tillate omdisponering for oppføring av ny 
kårbolig i Øyer. Det er viktig bl.a. for rekruttering at avtroppende generasjon har mulighet 
for fortsatt å bo på gården og være en ressurs for neste generasjon. At kårfolket kan bli 
gamle på gården er også viktig for både trivsel og folkehelse. 
 
Kommunedirektøren mener det likevel er vanskelig å gi samtykke til omdisponering i denne 
saken slik den foreligger nå. Dette kan oppsummeres som følger: 
 

1. Det er ikke kårfolk på gården i dag og det er heller ikke synliggjort et behov før om 
kanskje 15 år. Kommunedirektøren mener at konsekvensene av en omdisponering i 
realiteten er små, men at det er uklart hvordan samfunnsinteressene blir ivaretatt i 
det lange løp når det ikke er et nært forestående behov som skal dekkes. En har 
forståelse for at det er ressurskrevende å oppføre en bolig og at det kan være 
fordeler med å ta dette over noe tid. Det er likevel uheldig å foregripe en 
eiendomsoverdragelse så langt fram i tid og at en på dette grunnlaget i dag skal 
foreta en omdisponering av dyrkamark. 
 

2. Tiltaket er ikke avklart ift. om det faller inn under LNF-begrepet eller om tiltaket 
krever dispensasjon fra gjeldende plan. Kommunen har bedt Jøranli om å søke 
byggetillatelse eller rammetillatelse slik at dette spørsmålet kan få en avklaring. 
Jøranli på sin side ønsker ikke å fremme byggesøknad dersom det ikke kan gis 
samtykke til omdisponering. Kommunedirektøren mener det er uheldig å fatte 
vedtak etter en sektorlov (jordloven) dersom tiltaket også krever tillatelse etter en 
sektorovergripende lov (plan- og bygningsloven). Dette gjelder særlig i pressområder 
der det er stor etterspørsel etter utbyggingsarealer og at presset på 
landbruksarealene er stort. 
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3. Jøranli har vist til flere andre saker i Øyer (både i kommuneplanområdet og -

delplanområdet) der det har vært tillatt kårbolig enten på dyrkamark, at det ikke har 
vært husdyr på gården eller at kårbolig har vært tillatt noe distansert fra tunet. Det er 
vanskelig å legge vekt på presedensvirkningen på disse sakene, der det i alle de 
nevnte tilfellene har vært et behov for å huse kårfolk.   

 
Dersom Jøranli søker byggetillatelse eller rammetillatelse skal kommunen en slik prosess 
også vurdere det landbruksfaglige behovet for tiltaket. Jøranli har fått en foreløpig vurdering 
som tilsier at det ut fra dagens situasjon ikke er behov for ny kårbolig av hensyn til driften av 
gården, vedlegg 9. 
 
En søknad om byggetillatelse vil etter stor sannsynlighet måtte behandles som 
dispensasjonssak. Kommunedirektøren mener at en ved å gi samtykke til omdisponering 
etter jordloven nå, vil det legge press på en evt. dispensasjonsbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Uten at det foreligger søknad eller tillatelse verken som byggetillatelse, 
rammetillatelse eller dispensasjon tilrår derfor kommunedirektøren at søknaden om 
omdisponering avslås nå og at den evt. kan tas til ny vurdering dersom tiltaket gis 
nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven.     
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Torbjørn Jøranli 
om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 3/1 i Øyer 
kommune.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - BØSETRA - LYNGEN 
SØKER: GEIR WANGEN 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/1275     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark – Bøsætra - Lyngen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Uttalelse fra fjellstyret 
 
Sammendrag: 
Geir Wangen lånt båtnaust av Ståle Rindal ved Lyngen. Han søker om tillatelse til bruk av 
traktor med henger/skuffe for å transportere parafin, gass, maling og materiell til naustet.  
Lyngen ligger i det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og saken må behandles etter denne 
forskriften. Etter kommunedirektørens vurdering har transporten et anerkjent nytteformål.  
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Geir Wangen får tillatelse til å transportere utstyr og 
materiell fra Bøsætra til Lyngen med traktor.  
 
Saksutredning: 
Geir Wangen har lånt båtnaustet til Ståle Rindal ved Lyngen. Søker ønsker å transportere 
parafin, gass, maling og annet materiell inn til naustet. Han søker derfor om tillatelse til bruk 
av traktor med skuffe/henger for å transportere dette inn til Lyngen. Antall turer er ikke 
spesifisert i søknaden.  
 
Søker har tenkt å kjøre langs taktorvegen som går fra Bøsætra til Lyngen. Dette er en trase 
som i lang tid har vært benyttet for transport av materialer og utstyr. Traséen går for det 
meste på fastmark. Innenfor «Bjønnbosset» er det imidlertid et myrområde og her er det 
oppkjørt en trase som blir benyttet. Lyngen ligger i det som er definert som sårbare områder 
iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og saken må 
behandles etter denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag:  
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig  
søknad gi tillatelse til kjøring utover bestemmelsene i forskriften dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
  
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
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Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse:  
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 27.04.2022 uttalt at transport for vedlikehold av hytte, naust og 
annet husvære er et anerkjent nytteformål og det er gitt lignende tillatelser tidligere.  
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som beskrevet i søknaden. Det forutsettes kjøring i tørre 
perioder.  
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, naust og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter Naturmangfoldsloven § 8 – 12.  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige 
vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. Fra Bøsætra til Lyngen er 
det et etablert kjørespor - en traktorvei, som i lang tid har blitt brukt for transport av 
materialer og utstyr til hyttene og naustene som ligger ved Lyngen.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil man ved å benytte etablerte kjøretrasèer, skåne 
både vegetasjon og terreng for slitasje og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid 
viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig 
at man tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er vått i terrenget. Det er 
ikke registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er 
dette en trase som er benyttet til tilsvarende transport tidligere. 
  
Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for 
tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av 
tiltaket.  
  
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Geir Wangen tillatelse til bruk av traktor for å transportere materiell og varer til Lyngen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil 1 tur (tur/retur) sommeren 2022. 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsætra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV 
MATERIALER TIL LYNGEN  
SØKER: NINA SOLBERG 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/1488     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om kjøring i utmark, Lyngen i Øyerfjellet 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Uttalelse fra fjellstyret 
 
Sammendrag: 
Nina Solberg søker om dispensasjon for å kjøre traktor til Lyngen for frakt av vedovn og 
materialer. Kommunedirektøren anser dette som et nytteformål og at det ikke vil gi 
konsekvenser mht. Naturmangfoldsloven. Kommunedirektøren foreslår å gi tillatelse på 
vilkår.  
 
Saksutredning: 
Nina Solberg søker om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag grunnet 
vedlikeholdsbehov på båtnaustet (grunnmur), frakt av ny vedovn og materialer. Søker skriver 
at Johan Solberg er tidligere driver, og har vært på Lyngen hvert år siden 1942, og har kjørt 
traktor til Lyngen årlig. Grunnet sykdom er han ikke i stand til å gå innover. Det søkes om 
mulighet for å kjøre to turer i løpet av sommeren 2022.  
 
Søker har tenkt å kjøre langs traktorvegen som går fra Bøsætra til Lyngen. Dette er en trase 
som i lang tid har vært benyttet for transport av materialer og utstyr til Lyngen. Traséen går 
for det meste på fastmark. Innenfor «Bjønnbosset» er det imidlertid et myrområde og her er 
det oppkjørt en trase som blir benyttet. Traktorvegen fra Bøsætra til Lyngen ligger i det som 
er definert som sårbare områder iht. forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder 
i Øyer kommune, og saken må behandles etter denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag:  
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover bestemmelsene i forskriften dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen 
måte.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
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Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse:  
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 27.04.2022 uttalt at transport for vedlikehold av hytte, naust og 
annet husvære er et anerkjent nytteformål og det er gitt lignende tillatelser tidligere.  
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som beskrevet i søknaden. Det forutsettes kjøring i tørre 
perioder.  
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
  
Etter kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, naust og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål. 
  
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter Naturmangfoldsloven § 8 – 12.  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige 
vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. Fra Bøsætra til Lyngen er 
det et etablert kjørespor - en traktorvei, som i lang tid har blitt brukt for transport av 
materialer og utstyr til hyttene og naustene som ligger ved Lyngen.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil man ved å benytte etablerte kjøretrasèer, skåne 
både vegetasjon og terreng for slitasje og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid 
viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig 
at man tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er vått i terrenget. Det er 
ikke registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er 
dette en trase som er benyttet til tilsvarende transport tidligere. 
  
Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for 
tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av 
tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Nina Solberg / Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for å kjøre inn til egen hytte ved 
Lyngen for transport av vedovn og vedlikehold av hytta og naust.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) sommeren 2022.  
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsætra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/22 Plan- og miljøutvalget 10.05.2022 
 
 
HØRING - NOU 2022: 3 PÅ TRYGG GRUNN 
 
INFORMASJON OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM STADNAMN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


