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PLANID 201710 - KRINGELÅSLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201710  
Arkivsaksnr.: 17/1696     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/19 Plan- og miljøutvalget 10.12.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer 
2. Plankart sist revidert 8.10.2019 
3. Reguleringsbestemmelser sist revidert 9.10. 2019 
4. Planbeskrivelse sist revidert 8.10. 2019 
5.  ROS-analyse sist revidert 8.10.2018 
6. Helningskart 
7. Illustrasjoner Jarmund & Co 
8. NVEs tilbakemelding og vurdering av innsigelsesgrunnlaget – brev av 14.11.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
PU-sak 98/17 - 1. gangs behandling planutvalget 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert 
9.10.2019. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet i 
plankart og reguleringsbestemmelser.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal 
behandling av Structor Lillehammer AS på vegne 
av Kringelåslia AS.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger innenfor gjeldende 
reguleringsplan for Hafjelltoppen Fjellgrend 
vedtatt 28.4.2005, revidert med mindre endring 
28.3.2006. 
 
PLANSTATUS 
Området er regulert til byggeformål for 
fritidsbebyggelse i vedtatt/gjeldende plan med 
betegnelse FB12 og FB13. 
 
  

PLANOMRÅDE
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PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling og utbygging av 
Kringelåslia/Hafjelltoppen Fjellgrend, i tråd med gjeldende reguleringsplans bestemmelser 
med krav om detaljregulering.  
 
En mindre del av planområdet reguleres til byggeområde for fritidsbebyggelse i stedet for 
kombinert formål næring og fritidsbebyggelse. Konsekvensen av dette er omtalt i kapittel 6 i 
planbeskrivelsen.  
 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte ble holdt i Øyer rådhus den 11.8.2017. Varsling av oppstart ble sendt naboer 
og aktuelle instanser med brev den 2.10.2017.  

MEDVIRKNING  
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og ved 
utlegging til offentlig ettersyn. En del spørsmål i fbm planprosessen er besvart, både pr 
telefon, e-post og med utsendelse av tilleggsmateriale etter ønske. Da flertallet av berørte 
eiere av fritidsboliger er bosatt andre steder er det vurdert lite hensiktsmessig å gjennomføre 
åpne møter.  
 
PLANPROSESS 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget 4.12.2018, sak 98/17 og vedtatt lagt ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker. Brev datert 6.12.2018 ble sendt berørte parter/naboer og regionale 
myndigheter samt annonsert i ByAvis 13.12.2018. Frist for merknader var satt til 31.1.2019. 
Ved høringsfristens utløp var det kommet 7 merknader til planforslaget. Merknader er 
gjennomgått og sammenfattet i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer som 
vedlegges saken ved sluttbehandling, - se vedlegg 1.  
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SLUTTBEHANDLING I PLANUTVALGET 22.10.2019 
Reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13 ble lagt fram for planutvalget i møte 
22.10.2019, sak 64/19. Avklaring av innsigelse fra NVE var da pr. dato ikke avklart.  
I rådmannens saksframlegg ble det derfor tatt inn følgende tekst: 
«Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen. 
Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som 
delegert vedtak når bekreftelse foreligger på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.» 
 
Vedtak i planutvalget:  
«Saken sendes tilbake til administrasjonen i påvente av endelig rapport fra NVE.» (vedtatt 
med 5 mot 2 stemmer). 
 
Kommunedirektøren har følgende kommentar om formaliteter:  
- Innsigelse frafalles ikke før planen er vedtatt av kommunestyret. 
- Krav og tiltak i hht NVEs føringer gitt i brev av 14.11.2019 er innarbeidet i plankart og  
   reguleringsbestemmelser før kommunestyret sluttbehandler planen og vedtar  
   reguleringsplanen. 
-  Melding om kommunestyrets vedtak annonseres og brev sendes regionale myndigheter  
   (inklusive NVE) og parter med merknad til planen ved offentlig ettersyn.  
- Dersom NVEs forutsetning er ivaretatt ved kommunestyrets sluttbehandling og vedtak av    
  planen, vil NVE formelt frafalle innsigelsen.   
 
 
 
PLANFORSLAGET 
Planområdet utgjør ca. 89 daa. 
Arealfordelingen er noe endret 
etter offentlig ettersyn, jf. 
revidert tabell.   
 
 
 
Vurdering: 
MERKNADER 
Merknader omfatter også innsigelse fra NVE til sikkerhet i forhold til flom og skred samt 
innsigelse fra Fylkesmannen Innlandet til mangelfull utredning av ROS.  
 
Merknader er gjennomgått og gjengitt i sammendrag med kommunedirektørens 
kommentarer og inngår i sammendrag som eget vedlegg i saksdokumenter ved 
sluttbehandling. Merknader som er tatt til følge er innarbeidet i plankart og bestemmelser 
ved sluttbehandling.  
 
INNSIGELSE 
Forslagsstiller har gjennom møter, utredninger med oversendelse til NVE prøvd å svare ut 
NVEs innsigelse, sist i revidert planmateriale 13.11.2019.  
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NVE har i brev av 14.11.2019 gitt tilbakemelding og vurdering av innsigelsesgrunnlaget for 
Kringelåslia nedre FB12 og FB13 ut fra revidert planmateriale.  
NVE skriver at; 
«Sikringssonen (kfr tverrprofilene) har god nok bredde/kapasitet til å ta unna beregnet 
vannføring ved 200-års flom + klimapåslag 40%. På et lite strekke (ca. 20m) har terrenget et 
slikt fall at vannet ved en flom kan ta uønsket veg mot sør. Det er på dette strekket derfor 
lagt inn i plankart og bestemmelser at 
det skal bygges en flomvoll (høyde ca. 1,5m) for å lede vannet tilbake til bekkedraget / hindre 
inntrengning i byggeområdet ved siden av. Vi håper med dette NVEs grunnlag for innsigelser 
vil bortfalle.» 
 
I planbestemmelsene er følgende oppdatering innarbeidet som en følge av konklusjonen i 
notatet:  
§ 4.3 Avledningsanlegg. I området merket SOA skal det etableres avledningsanlegg for 
overvann i form av en 1,5 høy voll. Vollen skal plastres med stein på siden som vender mot 
nord.  
§ 6.1 Det skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering innenfor planområdet. 
Planen skal sikre at det velges gode løsninger for overvann som ikke naturlig drenerer til 
bekken nord i planområdet. Planen skal også vise hvordan vannet kan fordrøyes innenfor 
planområdet, slik at økt avrenningshastighet til områder nedstrøms planområdet ikke 
oppstår. 
 
§ 8.4 Avledningsanlegg for overvann (flomvoll) i formål SOA iht pkt. 4.3 skal være etablert før 
bygging i område BFR4 settes i gang.  
Plankartet er oppdatert med arealformål SOA (anlegg for infiltrasjon/fordrøying/avledning) i 
overgangen mellom hensynssone flom og fritidsbebyggelsen i BFR4: 

 
 
Konklusjon 
«Med disse endringene innarbeidet i planen, mener NVE at grunnlaget for innsigelsen kan 
bortfalle. 
Formelt sett vil ikke grunnlaget bortfalle før det foreligger endelig vedtatt plan med disse 
endringene og tidligere avklaringer, innarbeidet. NVE ber om å få tilsendt endelig vedtatt 
plan». 
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Overvannsplan skal gjennomgås med uavhengig kontroll av fagkyndig. Uavhengig kontroll skal 
vedlegges sammen med overvannsplan ved søknad om tillatelse til tiltak.  
 
VESENTLIGE ENDRINGER GJORT ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
På bakgrunn av offentlig ettersyn er det foretatt endring av utbyggingens omfang for å 
imøtekomme merknadene. Antall enheter er tatt ned fra 919 enheter til maksimalt 375 
enheter i planområdet. Det er kun 2 frittliggende hyttertomter i planen og utbygging for 
leiligheter for de øvrige områdene. Øvre ramme for utbygging styres ut fra maksimalt tillatt 
antall kvadratmeter bruksareal (m2 BRA) som nå er tilsvarende gjeldende plan, Hafjelltoppen 
Fjellgrend, vedtatt 28.4.2004. Denne er angitt i bestemmelsenes pkt. 2.3.  
 
UTBYGGINGSVOLUM/ANTALL ENHETER 
Forslagsstiller har nedjustert anslag på maksimalt tillatt antall enheter til 375. 
Utbyggingsvolum følger også de rammer for tillatt antall kvadratmeter bruksareal som er gitt 
i gjeldende plan, - ca. 34 000 m2 BRA. Maksimalt tillatt BYA er også justert tilbake til  
35 % BYA slik det er i gjeldende plan.  
Kommunedirektøren understreker at planen anses som nedskalert og i samsvar med 
gjeldende plan.  
 
STEDSTYPISK BEBYGGELSE 
Landskap og terrengforhold avviker fra de normale fritidsbebyggelsesområder og småskala 
bebyggelse som i hovedsak preger utbyggingen av fritidsboliger i Hafjell. Det er ikke mulig å 
tilpasse frittliggende hytter i 1 etasje eller med sokkel i store deler av planområde avsatt til 
byggeformål. Dette ville gitt store terrenginngrep og store fyllinger og skjæringer. 
Bebyggelsen må tilpasses landskapet og da må bebyggelsen preges av leilighetsbygg, noe 
som ikke er stedtypisk for Hafjell. Utbygging av Geitryggen med leiligheter og parkering i p-
kjeller er en mer nærliggende utbyggingsform. Bebyggelse i Bukkespranget med gavler ut 
mot dalen er helle ikke en typisk utbygging for Hafjell.  
 
BYGNINGSTYPE/BYGNINGSFORM 
Utbyggingsillustrasjon viser leilighetsbygg der veier/adkomst går gjennom bebyggelsen, 
parkering under terreng og trapper/ramper med svalganger mot øst. Det er et krevende 
terreng å bygge ut og utbygging med konsentrert leilighetsbygg gir en utbygging mer i 
samsvar med leiligheter i Geitryggen. Arkitekturen er annerledes, men materialbruk er det 
som vil være en fellesnevner. Volumene er brutt opp med et «bølgende mønetak», slik det 
fremgår av illustrasjonene.  
Utbyggingen er tatt ned i antall enheter i samsvar med gjeldende plan for området og det er 
vedlagt en veiledende utbyggingsillustrasjon. Denne gir prinsipielle føringer for utbyggingen.  
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BYGGEHØYDER 
Det foreslås byggehøyder for hytter med gesimshøyde 3,5 m og mønehøyde 5,95 m, dette er 
tilsvarende høyder for hytter i planer av nyere dato.  Leiligheter er angitt i bestemmelser 
med maksimalhøyde 10,5 m, med parkering i sokkeletasje/under bakkenivå.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjonene av 
bygningsvolumene viser en avtrapping av bebyggelsen med en brattere takvinkel som senker 
gesimshøyden.  
Bestemmelse 2.3.1 ved offentlig ettersyn: Maksimal høyde er 10,5 m fra gjennomsnittlig 
planert terreng, samt i tillegg parkeringskjellere i sokkel og under bakkenivå. Disse er 
videreført i bestemmelser ved sluttbehandling.  
 
BYGGEOMRÅDER/GRØNTOMRÅDER 
Det er lagt inn grøntområder i planen i samsvar med illustrasjon, vist nedenfor, utarbeidet av 
Jarmund &Co AS (Sivilarkitekter MNAL). Disse områdene sammenfaller med de bratte 
områdene (terreng 1:3 eller brattere) som ikke skal vises som byggeområder.  
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SYNLIGHET/LANDSKAPSVIRKNING 
Synlighet og landskapsvirkning er belyst i planbeskrivelse og vedlagt illustrasjon. Bebyggelsen 
er her planlagt på tvers av koter med gavler mot høyereliggende bebyggelse mot øst og 
nedover i dalsiden.  
 
Virkning i forhold til nær og fjernvirkning er også vurdert under merknader i sammendrag 
med siktanalyser. Denne viser at området vil være godt synlig sørfra. Synlighet og 
eksponering for ferdsel og trafikk langs E6 vil påvirke opplevelsen av landskapsrommet.  
 
God utnyttelse av allerede avsatte utbyggingsområder anser kommunedirektøren som viktig.  
Planforslaget viderefører gjeldende plan med mindre unntak for byggehøyder.  Disse 
endringene var innarbeidet ved offentlig ettersyn og kommunedirektøren mener at det nå er 
riktige rammer for utbyggingen som også ivaretar landskapshensyn så langt dette er mulig i 
et område avsatt som byggeområde i en kommunedelplan og en gjeldende reguleringsplan. 
Synlighet er omtalt og illustrert med siktanalyse i merknader i sammendrag, se vedlegg 1.  
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
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Kartutsnitt over viser buffersone langs bekkefar, bekker ved åpne stikkrenner /blå strek) og 
bekker ved tette stikkrenner (rød strek). Flomkart med buffersone forutsetter etablering av 
hensynssone langsmed bekken (lyse blå soner langs bekker – 20 m bredde til hver side av 
bekkeløp). Tiltak mot flom og overvann er tatt i plankart og reguleringsbestemmelser på 
grunnlag av tilbakemelding fra NVE i brev av 14.11.2019. Fylkesmannens innsigelse til ROS-
analysen er svart ut i planbeskrivelsen og oppdatert ROS-analyse.  
  
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser om overvann og riggplass, anleggsveg og 
renovasjon i forbindelse med utbyggingen.  
 
ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: 
PLANKART 
- Endret hensynssone flom 
- Tegnet inn byggegrenser 
- Tegnet inn område GF – friområde/grønnstruktur 
- Tegnet inn flomvoll SOA 
 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Pkt 1.1 3. ledd betegnelse 2010 kjøreveg endret til SKV 
Pkt 1.1 4. ledd nytt formål 3040 Friområde GF 
Pkt 1.3 Tillegg - Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal samlet ikke overstige 3 m. 
Avsnitt terreng endret til: 
Terreng med fall brattere enn 1:4 skal bygges med sokkel 
Terreng brattere enn 1:2 skal ikke bebygges 
 
Pkt 1.4 – Mindre justeringer i tekst, - ny tekst lyder: 
Materialer for bebyggelse skal være bruk av naturstein, skifer og treverk.  
Terrengmurer skal være i lokal/stedegen stein eller naturstein. 
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Fargesetting skal være mørke jordfarger. Vindskier skal være i hyttas/byggets hovedfarge. 
Omramninger dører og vinduer kan være med kontrastfarge. 
Torv eller tre skal benyttes som taktekking på alle bygg. Materialer skal være i ikke 
reflekterende materialer med unntak av vinduer og ved bruk av solpaneler/solfangere der 
hensynet til fornybare energiløsninger og bærekraftig utvikling og materialvalg skal 
prioriteres. 
 
Nytt pkt 1.5 Solcellepaneler: 
Solcellepaneler som er integrert i tak eller integrert i bygninger tillates. Solcellepaneler på tak 
skal ha samme helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke. 
 
Pkt. 1.6 Gjerder – tekst omarbeidet: Oppsetting av gjerde er forbudt. Øyer kommune kan i 
særskilte tilfeller fravike forbudet der det ansees som nødvendig av sikkerhetsmessige 
hensyn.  Momenter i vurderingen kan være bratt og/eller farlig terreng i tilknytning til 
uteareal eller nærhet til veg. Momentene som her er oppgitt er ikke uttømmende. Tillatelse 
skal kun gis unntaksvis, og tidligere forvaltningspraksis i tilsvarende områder skal være 
veiledende.  

 
Gjerder skal være i form av skigarder med maks. høyde 1,40m. Søknad skal sendes til og 
godkjennes av Øyer kommune.  
Portaler er ikke tillatt.  

 
Sikringstiltak langs veg skal være iht Statens vegvesens normaler og settes opp i henhold til 
spesifikasjoner fra leverandør. 
 
Pkt 1.9 Veg, vann avløp og renovasjon – endret tekst 1.avsnitt: 
En helhetlig plan for veg-, vann-, avløp og kabelnett skal godkjennes av kommunen før arbeidene 
startes opp. Planen skal omfatte hele planområdet. Det skal vise plassering og dimensjonering av 
stikkrenner, grøfter og andre nødvendige tiltak. 
 
Pkt. 1.11 Parkering – flyttet til pkt. 2.3. 
Pkt. 2.3 parkering – tillegg: 
For leilighetsbygg skal parkering som hovedregel være parkering under byggene. 
 
pkt. 1.13 Byggesak – endret nummerering/justert innhold: 
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomst, ny og 
eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt 
av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og 
ledningstraséer). På arealer som ikke blir berørt av terrenginngrep som nevnt over, skal 
eksisterende grunnvegetasjon (marklag) bevares.  
 
Pkt 1.14 Tomtedelingsplan er tatt ut.  
 
Pkt. 1.16 Definisjoner er tatt ut 
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Pkt. 1.15 Klima og miljøhensyn (endret nr fra 1.17) utfyllende bestemmelse bærekraftig 
materialbruk, klimagassutslipp og energibruk. 
 
Pkt. 1.16 Utendørs belysning ny bestemmelse: 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover 
maksimalt 70 grader fra vertikalen. 
 
Pkt. 2.1 endret til: 
Områdene merket BFR skal benyttes til fritidsbebyggelse. 
 
Pkt. 2.2 Adkomster 1 linje BFR5 er tatt ut, g BFR15 er supplert med adkomst fra 
Storsteinsvegen i tillegg.  
 
Pkt 2.3 Parkering, - flyttet fra pkt 1.11 – følgende tekst - uendret:  
Parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 
5-3 og 5-7 i veileder H-2300 – Grad av utnytting fra Miljøverndepartementet 2014. 
Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til rette for det. Garasjeanlegg som er 
nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal. Adkomstveg på tomter skal ikke 
regnes med i bebygd areal. 
 
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr boenhet og i tillegg 20 % gjesteparkering. Parkering 
kan plasseres på terreng eller i parkeringskjellere. For leilighetsbygg skal parkering som 
hovedregel være parkering under byggene. BYA til parkeringsplass på terreng regnes som 20 
m2 pr plass. 
 
I terreng med fall inntil 1:4 kan det anlegges parkering på terreng. 
For leilighetsbygg med 6 enheter eller mer og terrengfall større enn 1:4 skal parkering skje 
under bakken i felles garasje eller p-anlegg.  
 
Pkt 2.3.1 – 4 tatt ut og erstattet med ny tekst 2.4 og 2.5 og endret nummerering 2.5 til 2.6 – 
område merket BSA. 
 
Pkt. 2.4 Antall boenheter, - endret nummer fra 2.3 – hele bestemmelsen erstattet med  
Maksimalt kan det etableres 375 boenheter innenfor planområdet. 
Maksimalt tillatt m2 BRA er 34 000 m2 for hele planområdet. 
 
Pkt. 2.5 – Byggegrense flyttet fra 1.9. 
 
Pkt 2.6 – Alle områder benevnt BFR, unntatt BFR8, skal bygges som leilighetsbygg  
Revidert tekst:  
Det kan oppføres fritidsleiligheter som frittstående bygg, i tun eller som leilighetsbygg i rekke 
eller terrassert. Før tillatelse til tiltak kan gis må det være avklart om den enkelte BFR skal 
bebygges etter en situasjonsplan eller om området skal inndeles i nye tomter/tuntomter. 
Dersom det skal bygges ut etter en situasjonsplan må denne godkjennes før/samtidig som 
det gis tillatelse til tiltak. Situasjonsplanen skal vise plassering av bygninger og adkomster til 
disse. Parkering på bakken skal vises dersom dette er aktuelt. Det kan foretas oppdeling i 
tuntomter innenfor det enkelte område, eventuelt kan ett eller flere delområder ses under 
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ett. For tun skal det utarbeides egen situasjonsplan som skal vise hele tunet med 
tomteinndeling.  
 
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 35% i alle BFR. Ved ytterligere inndeling av tuntomter i et 
enkelt BFR-område skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 40% innenfor en enkel tuntomt, og 
totalutnyttelse på 35% BYA skal ikke oversiges for det enkelte BFR-området. Maks BYA pr. 
bygning skal ikke overstige 350m2.  
 
Bestemmelse om høyder, skjæring og fylling er som ved offentlig ettersyn.  
 
Pkt. 2.7 Område BFR8 kan bebygges med 2 hytter, - tekst bestemmelse uendret 
 
Pkt. 3.1 endret betegnelse SKV og supplert med nytt avsnitt:  
Alle sideinngrep i form av skjæringer og fyllinger langs vegen skal istandsettes og revegeteres 
snarest og senest 1 år etter at vegen er etablert. Der det brukes støttemur må dette være 
ved bruk av stedegen stein eller tilsvarende type naturstein. 
2. avsnitt, - tekst erstattet med;  
Vegene skal vinterbrøytes. 
 
 
Pkt. 4.1 Ny tekst: 
4.1 Områder merket GF skal brukes til friområder. 
I friområdene skal terreng og stedlig vegetasjon søkes beholdt. Det tillates hogst for 
vedlikehold, samt hogst og mindre planeringsarbeider for etablering av skiløper og turstier, 
mindre uteoppholdsarealer o.l. Midlertidige inngrep i byggefasen som er nødvendige for å få 
etablert planlagt bebyggelse tillates. I slike tilfeller skal stedlig vegetasjonsdekke 
mellomlagres og benyttes for istandsetting og reetablering av stedlig vegetasjon. Områdene 
skal være ferdig planert og tilrettelagt for reetablering senest ett år etter at tilgrensende 
bebyggelse er tatt i bruk. 
 
4.1 endret til 4.2 
Grønnstruktur og vegetasjonsskjerm endret til:  
Sonen skal ha en bredde på 20 meter til hver side for vannstreng i bekk, kfr. pkt 5.3 formål 
VFV, jf. pbl 28-1. Vegetasjonssonen skal etableres / beholdes med naturlig kantvegetasjon jf. 
Vannressurslovens § 11. I yttergrensen av sonen, lengst fra vannstrengen med formål VFV 
tillates mindre tiltak for sikring mot flom med voll inntil 1,5m høyde. Tiltak som påvirker 
vassdraget eller vegetasjonssonen ut over dette tillates ikke, annet enn vedlikehold av 
vannstreng og kantsoner ved fjerning av masser/ slam som bygger seg opp, opprensking av 
drivgods og kvist, samt evt nødvendig forsterkning og reparasjon av flomvoll. 
 
4.3 Ny bestemmelse Avledningsanlegg. 
I området merket SOA skal det etableres avledningsanlegg for overvann i form av en 1,5 høy voll. 
Vollen skal plastres med stein på siden som vender mot nord.  
 
Pkt. 5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag endret til:  
I området merket VFV skal eksisterende bekkeløp ivaretas uten inngrep. Det skal legges til 
rette for rask reetablering av kantvegetasjon, jf. pkt. 4.2. 
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Pkt. 6.1 Ny tekst:  
Det skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering innenfor planområdet. Planen 
skal sikre at det velges gode løsninger for overvann som ikke naturlig drenerer til bekken 
nord i planområdet. Planen skal også vise hvordan vannet kan fordrøyes innenfor 
planområdet, slik at økt avrenningshastighet til områder nedstrøms planområdet ikke oppstår. 
 
Overvannsplan skal gjennomgås med uavhengig kontroll av fagkyndig. Uavhengig kontroll skal 
vedlegges sammen med overvannsplan ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
 
Pkt. 6.2 – Endret fra 6.1 – tillegg: 
Det skal fremgå av den overordnede planen hvilke tiltak som må gjøres innenfor de ulike BFR for å 
oppnå dette.  
 
Pkt. 6.3 Overvannshåndtering endret til: 
Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 
200-års flom med klimapåslag på 40% iht. TEK17 § 7-2. Dimensjonerte rørstørrelser etter 
dette skal tillegges en ekstra sikkerhetsmargin på minst 20, opptil 50 cm. Planlegging av tiltak 
i vassdrag skal utføres av fagkyndig personell. 
 
Pkt. 6.4 endret tekst:   
Ved behov for å anlegge nye vannveger for overvann i planområdet, skal disse føres i 
bekkeløp sikret ift 200-års flomvannføring med klimapåslag på 40% med utførelse og 
steinstørrelser som vist på snitt for avskjærende grøft/mindre bekkeløp på tegning «G01 – 
Prinsipp sikring bekkeløp» datert 11.10.2017, som er vedlagt reguleringsplanen. Bekkeløpene 
skal opparbeides med en mest mulig naturlig føring med kulper, varierende bredder og 
naturlig bunnforhold. Det skal besørges at vannhastighet og -mengde ut fra planområdet 
ikke økes ift dagens situasjon. Det skal legges til rette for rask reetablering av 
kantvegetasjon, jf. pkt. 4.2.  
 
Sikringssone flom – 7 ny bestemmelse 7.1:  
Område merket H190 er sikringssone mot flom i vassdrag. Innen sonen tillates ingen tiltak 
etter pbl §1-6, jf. pkt Error! Reference source not found. formål GV og Error! Reference 
source not found. formål VFV. 
 
Rekkefølgebestemmelser endret fra 7 til 8.  
 
8.1. Endret tekst lagringsområde – BSA tatt ut: 
I anleggsperioden for utbygging av byggeområdene kan områder merket SKV og BFR 
benyttes til riggplass, adkomstveg, anleggstrafikk, massetransport, parkering av 
anleggsmaskiner, samt annen aktivitet knyttet til anleggsdriften. Når utbyggingen er 
ferdigstilt skal områdene settes i stand og tilbakeføres til permanent bruk etter regulert 
formål. 
 
Nytt pkt 8.2: 
Senest i forbindelse med første byggesøknad skal det leveres en helhetlig overvannsplan for 
hele området som viser håndtering av overvann iht. pkt 6. 
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Pkt. 8.3 nytt rekkefølgekrav: 
Løsning for renovasjon må avklares med GLØR og avklaring med renovatør må dokumenteres 
før det gis brukstillatelse. 
 
8.4 Nytt punkt: 
Avledningsanlegg for overvann (flomvoll) i formål SOA iht pkt. 4.3 skal være etablert før bygging i 
område BFR4 settes i gang. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert 
9.10.2019. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet i 
plankart og reguleringsbestemmelser.  
 
Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.   
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA HAFJELL ØVRE DEL - AREALFORMÅL - GBNR 16/1/1 - MOSETERTOPPEN 
SENTRUM - VEG OG HØYDEBASSENG 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 016/001/001  
Arkivsaksnr.: 19/1958     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
76/19 Plan- og miljøutvalget 10.12.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Byggesøknad 
- Tegninger 
- Møtereferat fra forhåndskonferanse 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Hafjell Øvre Del 
 
Sammendrag: 

Structor søker på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i Hafjell Øvre Del angående arealformål. Det søkes om 
dispensasjon for å anlegge nytt høydebasseng med adkomstveg. Dette for å dekke behovet 
på Mosetertoppen Sentrum. Det må inn med et nytt høydebasseng med tilhørende 
adkomstveg da nåværende høydebasseng er fult utnyttet.  

Kommunedirektøren (KD) finner det riktig etter en skjønnsmessig vurdering å gi 
dispensasjon. 

Saksutredning: 

Structor søker på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i Hafjell Øvre Del angående arealformål. Det søkes om 
dispensasjon for å anlegge nytt høydebasseng med adkomstveg.  

Eksisterende vannforsyning fra høydebassenget på Måsåberget er maksimalt utnyttet, dette 
forsyner hele området på Mosetertoppen samt Lisetra. Reguleringsplanen for 
Mosetertoppen Sentrum ble vedtatt 24.05.2019. For å dekke vannbehovet for inntil 1075 
enhetene som er regulert der, må det inn med et nytt høydebasseng. For å kunne forsyne 
alle abonnenter med tilstrekkelig vanntrykk, må høydebassenget ligge på kote 855. 
Plassering i er vist i figur 1. 
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Fig. 1 Plassering av høydebassenget med tilhørende adkomstveg. Den deler av tiltaket som det søkes 
dispensasjon om er markert i rødt. 

Bassenget bygges i plasstøpt betong med 3 vannkammer og teknisk rom, med samlet 
grunnflate ca. 275 m². Bassenget bygges hovedsakelig under terrengnivå, slik at kun en 
fasade ved inngangspartiet blir synlig over terrenget, figur 2. Eksisterende terreng blir 
tilbakeført inntil og over bassenget. 

 
Fig. 2 Terrengsnitt av høydebassenget 

Adkomstveg til bassenget er planlagt med avkjøring fra Pjeksen. Igangsettingstillatelse for de 
første 250 m fra Pjeksen ble gitt den 14.12.2018 (saksnr. 18/2630-4), og er utført fram til 
framtidig kryssing med løypetrasé. I forlengelsen av denne er det videre søkt om 
opparbeidelse av løypetrasé/anleggsveg innenfor reguleringsplanen for Mosetertoppen 
sentrum (saksnr. 19/1906). Denne søknaden omfatter adkomstveg videre i forlengelsen av 
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løypetraséen/anleggsvegen. Løypetraséen i reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum 
vil senere søkes omregulert til vegformål, figur 3. 

 
Fig. 3 Opparbeidelse av adkomstveg til høydebassenget. Adkomstvegen som det søkes dispensasjon om ligger 
markert med rød sirkel.   

«Konsekvenser for de hensyn planen er satt til å ivareta: 

Ifølge PBL §19-2 kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  

Ifølge reguleringsplanen «Hafjell Alpinanlegg Øvre del» er området avsatt til 
friområde. Nytt basseng vil kun legge beslag på et mindre areal i dette området, og 
vil ikke hindre allmenn ferdsel. Plassering av bassenget vil være i god avstand til 
nærmeste bebyggelse, tilpasses terrenget forøvrig og vil være til liten sjenanse for 
naboer. Eksisterende terreng blir tilbakeført i mest mulig grad inntil nytt bygg. 

Høydebassenget blir besøkt en gang hver uke/annenhver uke av driftspersonell, og 
medfører ingen vesentlig trafikk. Tiltaket anses derfor ikke å medføre vesentlige 
ulemper for området. 

Etter en samlet vurdering mener vi at tillatelse ikke vil sette hensynet til planformålet 
til side. Fordelene vil være klart større enn ulempene, da etablering av et nytt 
høydebasseng er nødvendig for å sikre vannforsyningen til det nye sentrumsområdet 
på Mosetertoppen. Vilkårene for dispensasjon er derfor etter vår vurdering oppfylt i 
denne saken.» 

 

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 ihht. 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. KD anser det ikke som nødvendig med høring i regionale og 
statlige organer, da deres fagområder ansees ikke berørt.  
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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 kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Nabovarsel: 

Tiltaket skal etableres på områder tilhørende eiendom 16/1 (John Steinar Svegården). Hafjell 
Mosetertoppen AS har inngått avtale med grunneier. Siden det ikke er andre berørte naboer 
innenfor området, er ansvarlig søkers vurdering at det ikke er behov for nabovarsel. 

Vurdering: 

I reguleringsplanen for Hafjell Øvre del er det tatt inn bestemmelser som omhandler 
arealformål. 

 § 1 Innen reguleringsgrensen er arealet disponert til følgende formål: 

I. Friområde – Alpinanlegg. 
- Dette innebærer heisanlegg og nødvendig sikringsanordninger 

langs løypetrasséene. 
II. Spesialområde – Alpinanlegg 

- Dette innebærer heisanlegg med nødvendige bygg for drift av 
anleggene, nødvendig sikringsanordninger langs løypetrasséene, 
samt varmestue/Kafeteriaanlegg.  

Videre står det: 

 § 4 Generelle bestemmelser 

  … 

c Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, hvor særlig grunner 
taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av 
bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Øyer kommune. 

Det er søkt om dispensasjon fra arealformålet F, men ut ifra plankartet ser det ut til at 
tiltaket skal anlegges i arealformål S. Dette har lite til ingenting å si da begge formålene 
krever en eller annen form for alpint formål eller tilliggende næring. Et høydebasseng kan 
ikke sies å komme inn under dette. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenserer fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl. § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
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I dette konkrete tilfelle er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke berøre 
deres fagområder. 

Denne konkrete saken har flere momenter som taler i søknadens favør enn imot. Det er av 
flere parts interesse å få på plass vannforsyning slik at tiltakene i Mosetertoppen sentrum 
kan realiseres. Tiltaket er omsøkt på de premisser som gjør av Øyer kommune kan overta 
anlegget. Dette er tidligere gjennomgått med VA avdelingen, ref møtereferat 26.09.2019. 

Selve høydebassenget vil bli lite synlig, som beskrevet i søknaden: 

«Bassenget bygges hovedsakelig under terrengnivå, slik at kun en fasade ved 
inngangspartiet blir synlig over terrenget. Eksisterende terreng blir tilbakeført inntil 
og over bassenget.» 

Det er et krav fra VA avdelingen i Øyer kommune at det er adkomstveg hele året for 
driftspersonell. Det vil anslagvis være driftspersonell på stedet en gang/annenhver uke. 
Dette medfører ingen vesentlig trafikk og tiltaket anses derfor ikke å medføre vesentlige 
ulemper for området.  

Hensynet til vernskogbestemmelsene: 

Landbrukskontoret har behandlet hogsten av vegtraseen og tomta for høydebasseng etter 
vernskogbestemmelsene:  

Formålet med vernskogbestemmelsene er å hindre slik hogst i vernskogen at det blir 
vanskelig å forynge ny skog og at hogsten utgjør en ulempe for fremtidig vekst og 
produksjon for tilgrensende og nedenforliggende skog. Hogst av trase for fremføring 
av veg frem til nytt høydebasseng vil ikke ha slike konsekvenser og hogsten kan 
gjennomføres som omsøkt. Dette under forutsetning av at tiltaket godkjennes etter 
Pbl. 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til 
grunn ved utøving av offentlig myndighet. Området er i utgangspunktet regulert, og da 
forutsettes det at området er avklart etter naturmangfoldloven. Planen er imidlertid gammel, 
og deler av området er avsatt til friområdet. I kommunedelplan Øyer Sør er ligger det 
omsøkte tiltaket i område avsatt til annet byggeområdet – alpine formål. Etter § 8 skal 
beslutninger bygge på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Kravet til kunnskapsgrunnlag skal 
stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Det er ikke 
omtalt noen naturmangfoldsverdier innen området som er berørt. Oppslag i Naturbase viser 
heller ikke noen registrerte verdier. KD mener da at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
Etter § 9 skal det legges et føre-var-prinsipp til grunn, og etter § 10 skal det sees på den 
totale belastningen på økosystemet. I området er økosystemet hardt belastet, dette er også 
avklart i overordna planer, og naturmangfoldet har måttet vike i overordna planer. Dette er 
et område som har stor belastning fra før, og er ikke et område i kommunen der det antas at 
det foreligger store naturverdier. Ut fra tidligere reguleringer og sjekk av tilgjengelig 
kunnskap anser KD at naturmangfoldloven er tilstrekkelig ivaretatt.  

Konklusjon 

KD ser i denne konkrete saken at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Dette er et tiltak som gagner flere parters interesser. Høydebassenget må ligge 
på en bestemt kote for å sikre nødvendig trykk, det kreves også en helårlig adkomstveg. 
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Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overstemmes med reguleringsplanen og 
øvrig lovverk som vurderes i byggesak. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Vedtak etter pbl: 

Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.  

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 1: 

Innen reguleringsgrensen er arealet disponert til følgende formål: 

I. … 
II. Spesialområde – Alpinanlegg 

- Dette innebærer heisanlegg med nødvendige bygg for drift av 
anleggene, nødvendig sikringsanordninger langs løypetrasséene, 
samt varmestue/Kafeteriaanlegg.  

Slik at omsøkte tegninger datert den 25.10.2019 med høydebasseng med adkomstveg kan 
legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr/Fnr 16/1/1 

 

Vedtak etter vernskogbestemmelsene: 

I medhold av skogloven, §12 og bestemmelsene om vernskogforvaltning i Oppland, vedtatt 
av fylkeslandbruksstyret 02.02.1994, godkjennes hogst av trase for fremføring av veg til nytt 
høydebasseng. 

Det forutsettes at tiltaket godkjennes etter Pbl. 

 

 

Ådne Bakke Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
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G/BNR 88/1 MELLOMBERG I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKER: HILDE OG TERJE MUSDALSLIEN 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2246     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/19 Plan- og miljøutvalget 10.12.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om konsesjon datert 08.11.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Kjøpekontrakt mellom partene 
2. Salgsoppgave fra Koppang Landbruk- og Næringsmegling AS 
3. Landbrukstakst utarbeidet av Takstgruppen As v/Amund Forseth 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det gis konsesjon til Hilde og Terje Musdalslien for erverv av 
landbrukseiendommen Mellomberg. Det bør oppstilles vilkår om fem års personlig boplikt.  
 
Saksutredning: 
Hilde og Terje Musdalslien søker konsesjon på landbrukseiendommen Mellomberg g/bnr 
88/1. Eiendommen ligger i Kananvegen. Selger er Erik Mellemberg.  
 
Det opplyses i søknaden at det ikke er drift på eiendommen og at den nå nyttes til 
boligformål. Det er også erververnes plan å nytte eiendommen som bolig.  
 
Fakta om eiendommen: 

 
 
Jordbruksarealene ligger samlet rundt tunet. Skogen ligger i tilknytning til hovedteigen. Det 
er også en mindre skogteig i området Fossumsetra-Søre Veslesetra.  
 
Bebyggelsen på tunet består av bolighus fra 1975, driftsbygning fra 1952, stabbur og garasje. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
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3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
For erverv av landbrukseiendommer er det i § 9 beskrevet forhold som særlig skal legges 
vekt på ved avgjørelse om det skal gis konsesjon.  
 

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

Konsesjon skal i alminnelig ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, 
eller antall sameiere økes. 
 
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til 
de som har yrket sitt i landbruket. 
 
Lovteksten kan leses på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Vurdering: 
Bosettingshensynet 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i konsesjonsbehandlingen. 
I følge §11 skal kommunen «ut fra hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal 
være en personlig plikt for eier». Kommunen kan treffe avgjørelser som tar sikte på å øke 
folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 
kommunen. 
 
Eiendommen har mindre enn 35 daa dyrka mark og mindre enn 500 daa produktiv skog. 
Dette innebærer at om en med odelsrett overtok eiendommen, ville denne kunne overta 
konsesjonsfritt uten boplikt. Det er likevel ikke til hinder for at kommunen kan legges boplikt 
som vilkår jf. § 11. Dersom kommunen vil legge boplikt som konsesjonsvilkår er det 
nødvendig å drøfte hvert av momentene nevnt i § 11.  
 

a) Hensynet til bosetting 

Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i, 
jf. rundskriv M-3/2017. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
 
Mellomberg ligger i Kanan mellom Øyer og Tretten. Området kan ikke sies å være preget av 
fraflytting. Området er heller ikke pressområde for bygging av nye boliger. Det er viktig at 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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eiendommene i grenda blir bebodd, men det er tvilsomt om bosettingshensynet framstår 
med slik tyngde at det alene tilsier at det må legges vilkår om boplikt på eiendommen.  
 

b) Hensynet til helhetlig ressursforvaltning 

Vurderingstemaet under dette punktet er om det bør oppstilles vilkår om boplikt for å ivareta 
de samlede ressursene på eiendommen for framtidige generasjoners behov, både hva 
gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og andre deler av eiendommen.  
 
På Mellomberg har det ikke vært selvstendig drift på mange år og jorda har vært leid bort. 
Etter lokale forhold er dette en liten eiendom ut fra arealstørrelser, men eiendommen ligger i 
et område med aktiv landbruksdrift. For opprettholdelse og eventuell framtidig utvikling av 
eiendommen, og det generelle forvaltningsansvaret som hviler på en eier av en 
landbrukseiendom, er det vesentlig at eiendommen blir bebodd. Et distansert eierskap 
preget av fjernstyring er som regel ikke godt for eiendommen på lang sikt. Dette taler for å 
oppstille vilkår om boplikt. 
 
Som eier av landbrukseiendom er en som regel andelseier i veglag, grunneierlag m.m. Drift 
av fellesfunksjoner i bygdene innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad 
dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller ved eiendommen kan innebære 
en øvrig belastning på de andre deltagerne i slike fellesanliggender. Kommunedirektøren 
mener derfor at hensynet til helhetlig ressursforvaltning med tyngde taler for at et vilkår om 
boplikt bør være personlig.  
 

c) Hensynet til kulturlandskapet 

Kommunedirektøren mener at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta 
kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket 
er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes forenlig med at eier ikke er tilstede på 
eiendommen. 
 
Kommunedirektøren legger derfor til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av 
kulturlandskapet med eiers stedlige tilværelse. Dette taler for å oppstille vilkår om personlig 
boplikt. 
 
Samlet vurdering om boplikt:  
Det er mange forhold som hver for seg taler for vilkår om boplikt. I dette tilfellet har søkerne 
til hensikt å flytte til eiendommen. Vilkår om boplikt bør derfor ikke oppleves som tyngende. 
Kommunedirektøren tilrår derfor at de settes vilkår om personlig boplikt og at denne har en 
varighet av fem år.  
 
Driftsmessig løsning: 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle 
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Erververnes formål utover å bebo eiendommen er ikke nærmere beskrevet. 
Kommunedirektøren vil derfor minne om driveplikten. Den kan oppfylles enten ved at 
jordeier driver jorda selv eller leier den bort med bindende jordleieavtale med en varighet av 
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minimum 10 år. Kommunedirektøren har eller ingen merknader til den driftsmessige 
løsningen.  
 
Erververnes kvalifikasjoner: 
Iht søknaden har den ene av søkerne erfaring som landbruksavløser. Erververnes 
kompetanse anses å være i orden. 
 
Priskontroll: 
Eiendommen er under arealgrensene nevnt i § 5 annet ledd. Det skal iht. §9a ikke 
gjennomføres priskontroll ved erverv av slike eiendommer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Hilde og Terje Musdalslien på 
eiendommen Mellomberg g/bnr 88/1 i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen 
innen ett år etter overtagelse og bebor den i minimum fem år 

 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
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