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201901 - DETALJREGULERING NESTINGSÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201901  
Arkivsaksnr.: 19/212     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/20 Plan- og miljøutvalget 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. NEVINA – rapport Stubberudbekken 
6. UTGÅR 
7. Overvannsplan 
8. Notat VA-løsninger 
9. Prinsippløsning for vannforsyning og avløp 
10. Veglinjer og snitt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Reguleringsplanen Nestingsætra legger til rette for bygging av inntil 37 fritidsboliger. 
Kommunedirektøren anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn med 
kommunedirektørens forslag til endringer av planbestemmelsene 
 
Saksfremstilling: 
Under følger forslagsstillers fremstilling av planforslaget. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Norconsult AS på vegne av 
BoligPartner prosjekt AS. 
 
BELIGGENHET 
Nestingsætra ligger i Hafjell, på sørsiden av alpintrekket og rett vest for Storsteinvegen. 
Området ligger i nedkanten av et stort areal med allerede etablert fritidsbebyggelse og vil 
oppfattes som en del av dette området. Nedenfor planområdet er det et grøntbelte før 
boligbebyggelsen nede i Øyer sentrum. Nestingsætra ligger omtrent 5 km i luftlinje sør-øst 
for Øyer sentrum. 



  Sak 7/20 

 Side 4 av 29   

 
PLANSTATUS 
Området ligger som fremtidig utbyggingsområdet i kommunedelplan for Øyer sør (2007). 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål fritidsbebyggelse. Området er i 
dag regulert i Områderegulering for H5 og H6 (plan-ID 201503, vedtatt 15.6.2017), som 
hadde som hensikt å regulere inn en hensynssone for fremtidig VA-ledning.  
 
PLANENS FORMÅL 
Hensikten med planen er å opparbeide et hyttefelt ved Nestingsætra i Hafjell, Øyer 
kommune, med fritidsboliger som er godt tilpasset terrenget. 
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Det ble avholdt oppstartsmøte 31.1.2019.  
Sett hen til KU-forskriften er reguleringsarbeidet ikke vurdert å komme inn under forskriftens 
bestemmelser. Det er ikke utøvet utvidet medvirkning utover standard varsling av oppstart 
av planarbeidet.  
 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet 9.5.2019 med annonse i lokalavis og brev til naboer, 
gjenboere og regionale myndigheter samt på kommunens hjemmeside. Det kom inn 8 
merknader til varselet. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og innarbeidet i 
planbeskrivelsen. 
 
PLANFORSLAGET 
Planforslaget legger føringene og fastsetter premissene for utviklingen av det nordlige 
området av B5 innenfor områdereguleringsplanen. Detaljreguleringsplanen beskriver et nytt 
fritidsboligområde i tråd med overordnet planen. Det legges i reguleringsplanen vekt på 
inngripen i terrenget, tross en høy tetthet av fritidsboliger i et skrånende terreng. 
 
Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen er angitt i reguleringsbestemmelsene under pkt. 2.1.1. Området er planlagt 
med 37 enkelttomter med varierende størrelse. Det tillates kun to bygninger per fradelt 
tomt. Maksimal utnyttelsesgrad per fradelt tomt er på 204 m2 BYA for bebyggelse. 
Sekundærbygget kan maksimalt være på 30 m2 BYA. Forslagstiller foreslår to ulike 
utnyttelsesgrader innenfor området. Med henholdsvis %BYA 30% på BFF1-7 og BFF9-10, og 
en noe høyere utnyttelsesgrad på BFF8, %BYA 33%. 
 

PLANOMRÅDE
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Landskap og tilpassing 
Planområdet ligger i en vestvendt skråning med utsikt mot Lågen i vest. Det er utarbeidet et 
hellingskart som viser intern topografi. 
 
Ny bebyggelse skal tilpasses tomta slik at dype skjæringer og fyllinger unngås, og det tillates 
ikke uteplasser i front der terrengstigning er 1:3 eller brattere.  
 
Terrenget gir i stor grad rammer for sokkelbebyggelse. Det skal bygges med sokkel der 
byggeområdet er 1:4 eller brattere. Bestemmelsene stadfester at dype skjæringer og store 
fyllinger skal unngås og setter en grense for tillatte fyllinger, samt høydebegrensning på fri 
grunnmurshøyde. 
 
Overvannsplan 
Planområdet er studert med hensyn til farer knyttet til vann. Det er utarbeidet en 
overvannsplan, overvannsnotatet OV_01, og et kart som viser hensyn som må tas ved 
utbygging av området. Tiltakene omfatter infiltrasjonsgrøfter, flomvoll, stikkrenner og 
hensynssone knyttet til bekken. Det er også gjort en flomberegning av Stubberudbekken som 
tar høyd for en 200-årsflom med klimapåslag. 
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 27.9.2019. Planområdet 
fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart.  
Det er gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer 
som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  
 

• Ekstremnedbør (overvann)  
• Skogbrann  

Forslag til plankart
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Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for skogbrann, og det ble derfor utført 
en risikoanalyse. Den analysen viste akseptabel risiko, men det er allikevel formulert 
risikoreduserende tiltak som bør følges opp i anleggsfasen.  
 
Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut 
fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet 
inn i dette planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det videre 
planarbeidet. 
 
På bakgrunn av ROS-analysen er det pekt på avbøtende tiltak som må gjennomføres i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring. Disse tiltakene er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene og er som følgende: 
 
Oppsummering av tiltak:

 
 
Klima og miljø 
Det er i reguleringsplanen foreslått en rekke tiltak som bygger opp under fremtidsrettede 
klimamålsettinger om bærekraft for nye hytteområder, - krav om skånsomme inngrep, krav 
til revegetering og materialvalg. 
 
Prosess / medvirkning 
I varsel om oppstart har fylkeskommunen påpekt viktigheten av: 

 Avrenning og overvannshåndtering. Tiltak må sikres gjennom bestemmelser og 
tilstrekkelig med hensynssoner. 

 Tydelige bestemmelser for ivaretakelse av eksisterende terreng og vegetasjon  
 Estetikk og byggeskikk, høyder, volum og materialbruk (miljøvennlig)  

 God grønnstruktur i området. Sammenhengene i eksisterende løypenett må sikres. 
 Klima- og miljøvennlig løsninger  
 Trafikk og transport og barn og unges interesser. Oppfordrer til å holde bilens plass i 

område på et lavt nivå. 
 
I varsel om oppstart har fylkesmannen påpekt viktigheten av: 

 Visualisering av området 
 Bekken/flomveien nord i planområdet må vurderes med bakgrunn i hensyn i de 

nevnte kapitler.  
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 Sikre god sammenheng innenfor hele H5- og H6-området. 

 
I varsel om oppstart har Statens vegvesen påpekt viktigheten av: 

 Ivaretakelse av myke trafikanter. 
 Vinterdrift av veien må tas med i planleggingen. 
 Området ligger i et bratt terreng og vegene må prosjekteres og inntegnes med 

skjæringer og fyllinger. 

 
NVE har sendt over en generell merknad til varsel om oppstart. Det vises til en rekke forhold 
knyttet til de generelle ansvarsområdene som hviler til NVE. 
 
I varsel om oppstart viser Lillehammer region brannvesenet til behovet for adkomst og 
etablering av tilstrekkelig slokkevann. De ber om at det monteres tilstrekkelig med hydranter 
på feltet. 
 
Øyer turskiløyper mener det bør stilles krav om forening for å ivareta fellestiltak som for 
eksempel langrennsløyper og at aller er med på spleiselaget. 
 
I tillegg er det kommet to private henvendelser. 
 
Forslagsstiller har svart ut de ulike innspillene i planbeskrivelsen og bestemmelser. 
 
Areal som ikke er i tråd med overordnet plan – Fritidsbebyggelse-frittliggende 
 Ved detaljering av et område kan det noen ganger være hensiktsmessig å gjøre 
enkelte justeringer i forhold til tidligere planer for å finne gode løsninger eller balanse. For 
denne planen er det er noe avvik mellom detaljreguleringens og områdeplan H5/H6 sin 
formålsgrense for fritidsbebyggelse i nordre del av planen. For nordre del av BFF10 går 
formålsgrensen langt innenfor grensen fra områdereguleringen. Dette for å ivareta hensynet 
til flom og overvann ved å gi plass til flomtiltak. Størrelsen på formålet for fritidsbebyggelse 
er derfor i realiteten mindre enn vedtatt i områdereguleringen.  

 For nordre del av BFF1, o_SVG1 og BFF3 går formålsgrensen noe utenfor grensen fra 
områdereguleringen, uten at det kompenserer for tap av byggeformålsareal ved BFF10.  

 Det er også et avvik mellom grenselinjene i kommunedelplanen og 
områdereguleringsplanen. Årsaken til disse avvikene er ikke kommentert eller belyst i 
planmaterialet for områderegulering H5/H6, og det er ikke årsak til dette da det hverken er 
en eiendomsgrense, noen spesielle funn eller områdekarakter som tilsvarer at denne linjen 
er avgjørende. I planarbeidet av detaljreguleringen har man forholdt seg til 
kommunedelplanens grenselinjer, og deretter justert seg inn etter områdereguleringen. 
Derfor er bufferen mot sklitraséen på nordsiden av planen av varierende bredde. 

 
Areal som ikke er i tråd med overordnet plan – H410_VA-tr 
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 VA-traseen ble grovt planlagt i forbindelse med områdereguleringsplanen. Det ble 
satt av en relativt bred sone for formålet. I forbindelse med detaljreguleringen har det blitt 
foretatt mer detaljert vurdering av denne traseen og det er derfor ikke helt samsvar mellom 
detaljreguleringens og områdeplan H5/H6 sin hensynssone H410 – «krav vedrørende 
infrastruktur». Kommunal VA-trasé er påbegynt prosjektert, men ikke vedtatt. Foreløpig er 
den prosjektert rett i nedkant av prosjektert hytteområde BFF1. For å ivareta hensynssonen 
fra områdereguleringen, samt legge til rette for at man kan prosjektere med best mulig 
resultat, er hensynssonen utvidet til å ivareta begge alternativene.   

 Sone H410 i områdereguleringsplanen er 50 meter bred. For å ikke legge ytterligere 
beslag på formålet BFF, er hensynssonen som krysser nordre del av BFF1 justert ned til å ha 
en 30 meter bred buffer fra prosjektert VA-trasé - 15 meter på hver side av prosjektert linje. 

 Så fremt den kommunale traséen ikke etableres i skiløypetraséen vil man ved å legge 
traséen nærmere fritidsbebyggelsen kunne unngå unødig oppdeling av naturinngrep i LF-
områdene, og vil føre til et mer enhetlig og uberørt grøntområde på nedsiden av traséen.  

 
Kommunedirektørens vurdering av planforslag og planprosess: 
Kommunedirektøren anser at planforslaget er utarbeidet i tråd med referat fra 
oppstartsmøte. Planforslaget er utarbeidet med føringer og krav gitt i Områdeplan for 
H5/H6, vedtatt 15.6.2017. 
 
Angående formålsområdet 
Fremlagt plan går ut over formålsområdet, BF, som er avsatt i Områdeplanen for H5/H6. I det 
aktuelle området er formålsområdet noe mindre i områdeplanen sammenlignet med 
kommunedelplanen. Planforslaget forholder seg ikke til gjeldene plan, men grensene tegnet 
opp i kommunedelplanen. Kommunedirektøren mener det er beklagelig at formålsgrensene 
fra gjeldende plan ikke blir ivaretatt. Det har vært en dialog med forslagstiller hvor det er 
påpekt mangelen på samsvar mellom de to avgrensningene. Forslagsstiller har ikke 
etterkommet ønsket om å justere grensene. 
 
Sammenlignet med områdeplanen er det foretatt justeringer langs hele den nordlige 
avgrensningen. I nordøst er arealet snevret noe inn, om lag 730 m2, mens det er tilført et 
areal i nordvest, på ca. 330 m2. Totalt sett er størrelsen på formålsområdet blitt justert noe 
ned.  
 
Kommunedirektøren har innhentet en uttalelse fra Fylkesmannen som er av den oppfatning 
at endringen er såpass avgrenset at det ikke er hensiktsmessig å kreve planprogram. I tillegg 
ble det fra Fylkesmannens side påpekt at det er relevant å undersøke om det er særlige 
grunner for at byggeområdet i områdereguleringsplanen er avgrenset slik akkurat her. 
 
Endringen fra kommunedelplanen til områdeplanen er ikke problematisert eller omtalt, og 
det er derfor usikkert hvilke kriterier som lå til grunn for denne endringen. 
Kommunedirektøren har i dette konkrete tilfellet funnet at avviket kan aksepteres, da det er 
lite, og overordnet myndighet også har kommet til at det ikke trengs nytt planprogram. 
Kommunedirektøren vil likevel påpeke at det ikke skal forekomme utvidelse av arealformål 
uten at dette er avklart i oppstartsmøtet eller i god tid før planen tas til 
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førstegangsbehandling. I en slik avklaring vil det bli vurdert behov for planprogram eller 
konsekvensutredning.  
 

 
Kartet viser planforslaget lagt over plankartet i kommunedelplanen. Her er avgrensningen 
innefor formålsområdet. 
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Den sorte pila markerer området hvor planforlaget går ut over formålsområdet. 

 
Grønt område viser arealet som er tilført formålsområdet. Blå strek markerer arealet som er 
tatt ut. 
 
Grad av utnytting  
Det skal bygges inntil 37 enheter i form av frittliggende fritidsboliger. Utnyttelsesgraden i 
Områdeplan for H5/H6 er satt til 20-30% BYA. Forslag til utnyttelsesgraden på delområdene 
BFF1-7 og BFF9-10 i planforslaget er innenfor denne utnyttelsesgraden. Forslag til 
utnyttelsesgrad for BFF8 overskrider dette. Kommunedirektøren anbefaler likevel at grad av 
utnytting kan gå noe ut over kravet i overordnet plan (30%). Begrunnelsen for dette er at den 
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høyere utnyttelsesgraden gjelder et begrenset antall tomter, 6 stk., og planområdet ligger 
inntil skliløypa til alpinanlegget, og har således en sentral plassering. 
 
Tomtene har variabel størrelse. Noen få er i underkant av 400 m2, men flesteparten av 
tomtene har en størrelse på rundt 600 m2- 700 m2, enkelte tomter er over 1000 m2.  
Størrelse og antall bygninger er fastsatt i bestemmelsene, hvor samlet bygningsmasse per 
tomt skal ikke overstige 204 m2 BYA. I tillegg skal det tilrettelegges for 2 parkeringsplasser, 
som skal utgjøre 36 m2, dette medberegnes i BYA. 
 
For tomter på 400 m2, med unntak av delområde BFF8, vil samlet bebygd areal (BYA) være 
120 m2. 36 m2 skal settes av til parkeringsformål og resterende 84 m2 til bebyggelse 
(alternativt fordelt på hytte/og bod/anneks). 
 
De minste tomtene ligger innenfor delfelt BFF8, hvor utnyttelsesgraden er størst. I BFF8 er 
tomtene på om lag 400 m2, hvor flere er noe mindre. Tomt 26 er på 385,3 m2. Med en 
utnyttelsesgrad på 33% BYA vil det gi rom for 91 m2 bygningsmasse, i tillegg til p-plasser som 
utgjør 36 m2. 
 
Planforslaget legger opp til flere tomter enn hva som ble skissert på oppstartsmøtet, 30 
tomter mot nå foreslått 37. Det er ikke lagt opp til grønnstruktur mellom de minste tomtene 
og tilstøtende bebyggelse. BFF8 er plassert mellom to veier, SVG1 og SVG2. 
Kommunedirektøren mener generelt at størrelsen på tomtene bør være minst 500 m2, dette 
for å sikre tilstrekkelig med luft mellom byggene. Små tomter i kombinasjon med høyere 
utnyttelsesgrad vurderes som uheldig da disse tomtene vil kunne virke inneklemte. 
Kommunedirektøren mener 390 m2 per tomt er en mer urban tetthet. Forslagstiller har blitt 
henstilt til å øke tomtestørrelsene. Dette er ikke imøtekommet. Begrunnelsen fra utbygger, 
er at disse tomtene er tiltenkt en bredere kjøpergruppe.  
 
Det finnes eksempler på fritidsbebyggelse i Øyer sør med små tomter og høy 
utnyttelsesgrad. Kingelåslia (FB12 – Tun 3) er et eksempel på dette. Kingelåslia ligger omlagt 
300 meter nord i luftlinje fra Nestingsætra. Nestingsætra har et begrenset antall tomter med 
mindre størrelse og høyere utnyttelsesgrad, og forslaget vurderes som akseptabelt. 
 
Bebyggelse 
I delfeltene BFF1-7 og BFF9-10 er det tillatt med frittstående fritidsboliger med saltak eller 
pulttak. Ved pulttak skal taket følge terrenget. Som hovedregel skal mønelinjen plasseres i 
hyttas lengderetning og ligge parallelt med høydekotene. Bestemmelsene åpner likevel opp 
for at hytter med tilnærmet kvadratisk fotavtrykk inntil 9x9 m kan ha møneretningen på 
tvers av kotene. Dette må anses som et brudd med tidligere hovedregel for byggeskikk av 
fritidsbebyggelse i Øyer. Disse hyttene kan bygges både med og uten sokkel, da det ikke er 
satt begrensning for dette i bestemmelsene. Potensielt vil dette kunne gi bygg med en 
mønehøyde på 8,65 meter som henvender seg mot vest. Det er ikke satt forbehold om 
størrelse på reflekterende glassflater som vender seg ut mot dalen. 
 
Fritidsbebyggelsen innenfor tidligere nevnte reguleringsplan Kringelåslia (FB12 - Tun 3) har 
møneretningen på tvers av kotene og er bygd i to etasjer. Kringelåslia Nedre (FB12-13), som 
nå er under regulering, legger også opp til bygg med møneretning på tvers av kotene. Her er 
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det dog snakk om leilighetsbygg og ikke frittliggende fritidsbebyggelse. Selv om foreslått 
bestemmelse må anses som et brudd på tidligere byggeskikk har allerede behandlede og 
vedtatte planer åpnet for denne muligheten.  
 
Planen åpner for hytter på plate, med sokkel eller oppstuggu. Det er ikke tillatt med 
oppstuggu på hytter oppført med sokkel. Oppstuggu skal plasseres godt inne på takflaten. 
Der byggegrunnen har et terrengfall på 1:4 eller brattere skal det bygges med sokkel. 
 
Parkeringsplasser 
Forslagsstiller hadde opprinnelig lagt til grunn at parkering skulle utgjøre 30 m2 BYA. Deres 
argumentasjon for dette er at det ikke gis mulighet for å bygge garasjer til de enkelte tomter. 
Dette tilsier at beregnet parkeringsdekning kan nedjusteres fra 18 til 15 m2 pr biloppstilling. 
En normal parkeringsplass dekker normalt 12,5 m2 netto. Medtatt noe andel av ev 
skråparkering mv vil 15 m2 være dekkende. Øyer kommune har som et absolutt minimum å 
beregne 18 m2 per p-plass, uavhengig om det er mulig å bygge garasje eller ikke.  
 
Landskapsbilde og terreng  
Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser viser gode intensjoner for bevaring av 
vegetasjon, terrengtilpasning og begrensninger av terrenginngrep. Det er avsatt større 
arealer mellom bebyggelse og plangrense for friluftsformål hvor flatehogst ikke er tillatt. En 
vegetasjonsskjerm vil virke positivt inn på fjernvirkningen fra området. Areal som utgjør 
byggeområde er i planforslaget målt til 22.3 daa.  
Bebyggelse skal ikke oppføres der terrenget er 1:3 eller brattere. Uteplasser tillates ikke der 
terrengstigning er 1:3 eller brattere. Dette er tatt inn som presisering i bestemmelsene, se 
pkt. 1.2 og 2.1.1. Bestemmelsene legger føringer for grense på fyllingsarbeider og skjæringer, 
samt maksimal høyde på fri grunnmurshøyde. Dette er gjort for å minimere 
terrenginngrepene. 
 
Bestemmelsene og planbeskrivelsen omtaler uteplasser og terrasser. I punkt 1.2 er det 
benyttet begreper som veranda og altan. Flere ulike begreper i samme bestemmelse kan 
skape forvirring. 
 
Kommunedirektøren foreslår at følgende tekst tas ut under bestemmelse 1.2: 
«veranda/altan». 
 
Grønnstruktur 

Hele utbyggingsområdet har lett tilgang til natur- og friluftslivsaktiviteter. Planområdet har 
en skliløype inn i alpinanlegget og det er avsatt områder til grønnstruktur. I tillegg er det 
regulert inn to skiløyper, en i vest og en i øst. Disse kan benyttes til sykling og tursti i 
barmarksesongen.  
 
Klima og miljøhensyn  
I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser for å finne gode klima- og 
miljøløsninger for det enkelte byggeprosjektet.  
 
Hensynssone 410_VA-tr 
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Hensynssonen vist i plankartet er ikke i tråd med Områdeplan for H5/H6. Områdeplanen 
hadde til hensikt å sikre arealer til en fremtidig vann- og avløpstrase, før traseen var 
detaljprosjektert. Det er nå foretatt en detaljprosjektering av den nye VA-traseen og 
plankartet er i henhold til ny linjeføring. Vann og avløpsavdelingen i Øyer kommune har vært 
involvert i prosessen med detaljprosjekteringen. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Planområdet er avsatt som et utbyggingsområde i kommunedelplan for Øyer sør, og er 
derfor en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008. Utbyggingsprogrammet viser 
tiltak i en sentrumsring, som de ulike hytteområdene må bidra til å realisere. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at det legges inn et nytt punkt 7.4 i 
rekkefølgebestemmelsene, på bakgrunn av at dette konkrete tiltaket vil bidra til økt trafikk 
opp forbi Bjørge-området.  
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OPPSUMMERING 
Kommunedirektøren foreslår at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med 
kommunedirektørens forslag til endringer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar plan og miljøutvalget i Øyer kommune å 
legge reguleringsplan for Nestingsætra med plankart datert 31.1.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 31.1.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med 
kommunedirektørens forslag til endringer: 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Pkt. 1.2 Terrengtilpasning og vegetasjon: 
Ordene «som veranda/altan» strykes. 

Nytt punkt: 7.4. G/s-veg langs fv. 361  
Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra 
Bjørgekrysset til avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert. Alternativt skal det 
være gjennomført utbedring av fv. 361 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 312 med nyetablering 
av gangvei ned til Ihle. 
 
Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 
likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, samt 
gang- og sykkelveg. Før fritidsboligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i 
planområdet være bygget og godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
 
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
 



  Sak  8/20 

Side 15 av 29  

GBNR 9/35 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG FAST BOSETTING I FRITIDSBOLIG - LANDÅSVEGEN 
28 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 009/035  
Arkivsaksnr.: 20/118     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/20 Plan- og miljøutvalget 11.02.2020 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon 
Vedlegg 2 Situasjonskart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Sak 0044/07 Prinsippvedtak for fast bosetting for hytter regulert til høystandard 
fritidsbebyggelse 

- Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i 
fritidsboliger med høy standard, jfr. pkt. 2.2.2.1 

Sammendrag: 
Per Braathen søker dispensasjon for midlertidig fast bosetting på sin fritidseiendom, g/bnr 
9/35 i Hafjell. Fritidsboligen oppfyller kommunestyrets krav til eiendommer som det kan gis 
dispensasjon for midlertidig fast bosetting. Kommunedirektøren følger kommunestyrets 
prinsippvedtak, og tilrår at det gis dispensasjon for midlertidig fast bosetting i inntil 10 år. 
 
Bakgrunn: 
Per Braathen er hjemmelshaver av g/bnr. 9/35 i Øyer kommune. Gjeldende reguleringsplan 
er Hafjell Sandstul nordre, nedre del. Området er regulert til fritidsbebyggelse. Grunneier har 
søkt om å benytte fritidsboligen som fast bosted, på grunn av jobbsituasjon. Det søkes 
dermed om dispensasjon fra reguleringsplanformålet fritidsbebyggelse.  
 
Saksutredning: 
Bruk av fritidsbolig som bolig er i strid med reguleringsplanformålet. Søknaden må derfor 
underlegges dispensasjonsbehandling etter pbl. § 19-1 flg.  
 
Vurdering: 
Lovgrunnlag: 
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.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsene det 



  Sak 8/20 

 Side 16 av 29   

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). 
 
I følge kommunestyrets vedtak ser Øyer kommune positivt på en viss fast bosetting innen 
regulerte hyttefelt og åpner for at det gjennom dispensasjon gis tillatelse til slik bosetting. I 
denne saken er ikke regionale og statlige myndigheters saksområde direkte berørt, og de er 
ikke bedt om uttalelse.   
 
Det er stilt en rekke vilkår i kommunestyrets vedtak som må være oppfylt for at slik 
dispensasjon skal kunne innvilges.  
Det skal kun innvilges for høystandardhytter, dvs. at eiendommen skal være tilknyttet 
offentlig ledningsnett, ha innlagt strøm og ha en fullverdig vinterbrøytet vegforbindelse. Det 
er oppfylt i denne saken. Fritidsboligen er av vanlig god boligstandard med vann, avløp, 
strøm og gode atkomstmuligheter helt fram for utrykningskjøretøy. Atkomstveien må ikke ha 
bom som kan hindre utrykningskjøretøy f.eks.  
 
Fritidsboligen har tildelt vegadresse. Renovasjon skal skje etter den til hver tid gjeldende 
bestemmelse for planområdet. Dispensasjonen forutsetter at søker melder flytting til 
fritidseiendommen min. 3 mnd. etter innvilget dispensasjonssøknad, dispensasjonstillatelser 
skal ellers bli trukket tilbake. Dispensasjoner skal foreløpig begrenses til 10 år fra det 
tidspunkt dispensasjonen blir innvilget. Innvilgede dispensasjoner trer ut av kraft ved 
eierskifte.  
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Kommunedirektøren mener at en slik dispensasjon ikke vil sette planens formål og hensyn til 
side. Fritidsboligens formelle status beholdes, samtidig som forholdene ellers ligger til rette 
for å benytte den som bolig i et avgrenset tidsrom.  
 
Ulemper av betydning i en slik sak er åpning for benyttelse av helsetjenester i områder som 
er ment for fritidsbebyggelse. Dette er et politisk spørsmål, og inntil varsel om 
retningsendring er det ikke andre ulemper av betydning ved å imøtekomme søknaden. 
 
Dispensasjonen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forvaltningspraksis i 
sammenlignbare saker. Fordelene er klart større enn ulempene ved å innvilge dispensasjon.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 19-2 gis det dispensasjon fra arealplanformål fritidsbebyggelse til 
midlertidig fast bosetting i fritidsbolig på gbnr. 9/35 for en periode på 10 år fra vedtaksdato. 
 
Innvilget dispensasjon trer ut av kraft ved eierskifte. 
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Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør Avd.ing. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I 
FORBINDELSE MED ARRANGEMENTER 
SØKER: ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/2061     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/20 Plan- og miljøutvalget 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om motorferdsel i utmark av 25. oktober 2019 
2. Kartutsnitt løyper Hafjell skimarathon 
3. Kartutsnitt løyper Trolløypa 
4. Redegjørelse behov for kjøring 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at søknad fra ØTI innvilges. Søknaden gjelder tillatelse til 
motorferdsel i utmark i tilknytning til idrettsarrangementer knyttet til skistadion på 
Mosetertoppen og til Trollski Maraton. Det er viktig at all motorferdsel begrenses til et 
minimum og foregår skånsomt både overfor natur, miljø og andre brukere av utmarka. All 
kjøring skal gå i etablerte traseer for skiløyper. Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den 
aktuelle kjøretøygruppe og være uniformert. Alle ekvipasjer skal føre ØTI-flagg. Dette gjelder 
både før, under og etter arrangement. Det skal føres kjørebok. Denne kan brukes til 
evaluering av gitt tillatelse og den kan fremvises ved evt. kontroll.  
 
Saksutredning: 
Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) søker tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til 
gjennomføring av idrettsarrangementer. Dette gjelder følgende arrangementer: 

1. Hafjell skimarathon 23. februar 2020 
2. Øyersprinten 24. februar 2020 
3. Ludde Open 4. april 
4. Trollski Maraton 18. april 2020 

 
Det søkes om bruk av prepareringsmaskin og snøscooter til opparbeidelse av løyper, 
merking/skilting før arrangement, transport av materiell, varer og personell under 
arrangement og til rydding av løper etter arrangement. Planlagte løypetraseer for Hafjell 
skimarathon og Trollski Maraton er vist i søknadsvedlegg 1 og 2. Øyersprinten og Ludde Open 
foregår i sin helhet på Mosetertoppen skistadion. Nærmere behov for kjøring er spesifisert i 
søknadsvedlegg nr. 3.  
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ØTI disponerer iht. søknaden 2 snøscootere, disse vil være merket med ØTI-flagg. Alle førere 
skal være uniformert med funksjonærvest (refleksvest). ØTI har kun et fåtall førere, disse har 
gyldig sertifikat, kjennskap til fjellet og nødvendig opplæring om kjøring i forbindelse med 
arrangement.  
 
I tillegg til snøscootere kan det bli behov for å bruke bandvogn for innhenting av løpere som 
ikke rekker sperrefrister. Prepareringsmaskiner disponeres gjennom samarbeid med Øyer 
Turskiløyper SA. 
 
Trollski Maraton er et arrangement hvor ØTI er delarrangør. Under avvikling av rennet vil det 
være snøscootere som følger løpet og med materiell og personell fra de samarbeidende 
idrettslag. Disse vil også kjøre gjennom Øyerfjellet.  
 
Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps (Hjelpekorpset) vil under arrangementer bidra med sitt 
materiell og sitt personell. Dersom Hjelpekorpset ikke er medisinsk ansvarlig under 
arrangement vil ØTI stille med nødvendig materiell.  
 
ØTI har forsikringer som dekker skader både frivillige og internt mannskap under 
arrangement, samt ansvarsforsikring. 
 
ØTI begrunner behovet med at det vil sikre en forsvarlig og effektiv gjennomføring av 
arrangement. ØTI og samarbeidspartnere er kjent med Motorferdselsloven og tar hensyn til 
naturmiljø og trivsel ved motorisert ferdsel i utmark. Det er i ØTI sin interesse å effektivisere 
logistikk og begrense kjøringen. Det vil spare laget for tid, penger, maskin- og 
mannskapsressurser og redusere risiko ved f.eks. påkjørsler. 
 
Lovgrunnlaget: 
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. Iht. § 3 er motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre 
det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven. Iht. § 4a første ledd kan 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av 
departement.  
 
Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 har 
hjemmel i motorferdselloven § 4a. Forskriftens § 3 regulerer motorferdsel på vinterføre. 
Etter § 3 første ledd bokstav e) er det tillatt med bruk av motorkjøretøy på vinterføre ved 
«opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 
konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 
turistbedrifter.» 
 
Iht. forskriften § 6 «kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5 dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.»  
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
 
 
Grunneiers uttalelse: 
Etter fjellovens § 12 har fjellstyret rett til å forby eller redusere motorferdsel i 
statsallmenningen på vegne av grunneier (Statskog SF). I uttalelse fra Øyer fjellstyre av 17. 
januar gis grunneiers tillatelse til motorferdsel i Øyer statsallmenning. Det påpekes at 
søknaden ikke er veldig konkret på hvilke oppgaver som skal løses, en har imidlertid 
forståelse for at det kan være vanskelig å forutse alle behov som kan oppstå under et 
arrangement. Det henstilles derfor til at søker er mer presis på dette for neste 
søknadsomgang. Det understrekes også det ansvar som hviler på fører ved bruk av 
motorkjøretøyer blant gående/skiløpere. 
 
Motorferdsel i utmark vil iht. søknad fortrinnsvis foregå i statsallmenningen. På arealer under 
allmenningsgrensa og som blir nytta ifm. arrangementene fortsettes det at arrangør 
innhenter grunneiers tillatelse. 
 
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. 
 
Kommunedirektøren mener at preparering av skiløper i etablerte traseer kan gjennomføres 
uten særskilt tillatelse da dette har hjemmel direkte i forskriften § 3 første ledd bokstav e). 
Det er en forutsetning at dette foregår i regi av eks. idrettslag eller turlag. Ut fra søknaden 
mener kommunedirektøren at dette forholdet er i orden ved at det er ØTI som står som 
arrangør og at preparering foretas av Øyer Turskiløper SA med sitt materiell. 
 
Øvrig kjøring med motorkjøretøyer er i søknaden beskrevet til å være bl.a. stikking/merking 
av løyper, støttefunksjoner under rennavvikling og opprydning. Kommunedirektøren mener i 
likhet med Øyer fjellstyre at behovet er noe svakt beskrevet per arrangement. En er likevel 
av den oppfatning at det behovet som er skissert er i tråd med forståelsen av «anerkjente 
nytteformål» og at kommunen som utgangspunkt bør gi tillatelse i saker som dette.  
 
Kommunedirektøren forutsetter at all ferdsel foregår i etablerte traseer og at kjøring som 
beskrevet derfor ikke vil være til vesentlig skade eller ulempe på natur eller nærmiljø. Det 
legges til grunn at kjøring begrenses til et minimum og at all kjøring foregår aktsomt og 
hensynsfullt overfor andre som ferdes i de samme traseer. Videre legges det til grunn at alle 
førere er uniformert og at ekvipasjen fører ØTI-flagg som foreskrevet i søknaden.  
 
Det presiseres at alle førere må ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe. 
Kommunedirektøren mener det skal føres kjørebok. Dette for å ha et bedre grunnlag til å 
vurdere behov ved senere arrangementer. Det er også viktig å kunne dokumentere kjøring 
overfor kontrollerende myndighet. 
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Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven 
§§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht. kjente natur-
/miljøverdier som kan berøres og hvilke miljøkonsekvenser som en tillatelse vil medføre. En 
anser føre-var-prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. Det er her vesentlig at all ferdsel 
foregår i allerede etablerte traseer. En ser dermed heller ikke at økosystemet blir vesentlig 
påvirket av tiltaket. Når det gjelder miljøforsvarlige teknikker skal det kun nyttes 
beltegående kjøretøyer. En ser ikke at det kan oppstå varig forringelse av natur og landskap 
ved forsvarlig bruk i etablerte traseer.    
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1.)Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.1988 gis Øyer-Tretten Idrettsforening tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i utmark i 
forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og nedrigging av følgende arrangementer 
vinteren 2020: 

 Hafjell skimarathon 23. februar 
 Øyersprinten 24. februar 
 Ludde Open 4. april 
 Trollski Maraton 18. april 

For Trollski Marathon 18. april gjelder tillatelsen også de samarbeidende arrangører.  
   

2.)Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
 Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for 

forberedelse, gjennomføring og nedrigging av arrangement 
 All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 
 Alle førere skal være uniformert og ekvipasjer skal føre ØTI-flagg. Dette gjelder også i 

forberedelse og nedriggingsfase 
 Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe.  
 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse 
 Det skal føres kjørebok 
 Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
 



  Sak  10/20 

Side 22 av 29  

SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR SNØSCOOTERTRANSPORT AV 
VARER OG BAGASJE FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA 
SØKER: RUNE EVENSEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/7     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/20 Plan- og miljøutvalget 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, brev av 30.12.2019 
fra Rune Evensen 
 
Sammendrag: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer og 
utstyr fra Øvre Åstbru til Hynna. Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare 
områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må 
behandles som en dispensasjonsak etter § 5. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av 
snøscooter for transport av varer til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe 
på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Rune Evensen får tillatelse til 
å benytte leiekjører for transport av varer og utstyr til Hynna.  
 
Saksutredning: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer og 
utstyr fra Øvre Åstbru til Hynna. Han søker om noen turer i perioden  februar – mars – april, 
samt en tur i løpet av romjula 2020/nyttårshelga. Transporten vil forgå langs ubrøytet veg. 
Fra Øvre Åstbru til Hynna er det 2,5 km. 1 km av denne strekningen ligger i Øyer kommune. 
Søker har opplyst at de tidligere har benyttet seg av Norsk Folkehjelp for transport av varer 
og at de ønsker å benytte seg av dem i år også. Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn ble i sak 
82/17 tildelt løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer for perioden 2017/18 – 
2020/21. Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn er stasjonert på Øvre Åstbru. 
 
Lovgrunnlaget: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk av 
leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i nasjonal 
forskrift. Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av varer, bagasje og utstyr mellom 



  Sak 10/20 

 Side 23 av 29   

bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som dispensasjonssak etter 
§ 5.  
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
I forbindelse med motorferdsel i utmark er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som 
grunneier i statsallmenningen. Fjelloppsyn/daglig leder har ingen merknader til saken. 
 
Fjellstyret gir med hjemmel i Fjelloven § 12 tillatelse til transport som omsøkt.  
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis 
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr.  
 
Det søkes om noen turer i perioden februar – mars – april, samt en tur i romjula 
2020/nyttårshelga. Ved bruk av leiekjører etter nasjonal forskrift er det ingen begrensninger i 
forhold til hvor mange turer som kan benyttes. I ulike verneområder - nasjonalparker og 
landskapsvernområder er det ofte satt en begrensning på 3 – 5 turer til private hytter og 
setrer. I tilsvarende saker er det i dette området gitt tillatelse til å benytte leiekjører inntil 4 
turer pr sesong. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht virkningen på natur og naturmiljø 
og mht kjente natur-/miljøverdier i området. Det er ikke registrert truede eller sårbare arter 
langs omsøkt trase. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i de indre områdene av 
Øyerfjellet, men dette er lite sannsynlig i området Hynna. En anser føre-var-prinsippet som 
tilfredsstillende hensyntatt. Transporten vil foregå langs ubrøytet vinterveg. Fra Øvre Åstbru 
til Hynna er det 2,5 km. En ser dermed heller ikke at økosystemet blir vesentlig påvirket av 
tiltaket. Når det gjelder miljøforsvarlig teknikker skal transporten foregå med snøscooter. 
Bruk av snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht naturskade, og 
forutsetningen for ordningen med leiekjøring er etter motorferdselloven med tilhørende 
forskrifter at det benyttes snøscooter. 
    
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr til 
Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Rune Evensen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer fra Øvre 
Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 4 turer vintersesongen 2019/20, samt 1 tur romjula 2020. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR  SNØSCOOTERTRANSPORT AV 
VARER OG BAGASJE FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA 
SØKER: HANS MIKKEL HERBERG 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/86     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/20 Plan- og miljøutvalget 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om benyttelse av snøscooter til Hynna fra Øvre Åstbru, mail av 13.01.2020 fra Hans 
Mikkel Herberg 
 
Sammendrag: 
Hans Mikkel Herberg søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av 
varer og utstyr fra Øvre Åstbru til Hynna vinteren 2020.  
Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel 
i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må behandles som en dispensasjonsak 
etter § 5. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av 
varer og utstyr til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller 
naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Hans Mikkel Herberg får tillatelse til å benytte leiekjører 
for transport av varer og utstyr til Hynna.  
 
Saksutredning: 
Hans Mikkel Herberg søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av 
varer og utstyr fra Øvre Åstbru til Hynna vinteren 2020. Det søkes om 4 turer i perioden 
januar – april. Transporten vil forgå langs ubrøytet veg. Fra Øvre Åstbru til Hynna er det 2,5 
km. 1 km av denne strekningen ligger i Øyer kommune. Søker har opplyst at de tidligere har 
benyttet seg av Norsk Folkehjelp for transport av varer og at de ønsker å benytte seg av dem 
i år også. Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn ble i sak 82/17 tildelt løyve for ervervsmessig 
kjøring med snøscooter i Øyer for perioden 2017/18 – 2020/21. Norsk Folkehjelp Moelv og 
Omegn er stasjonert på Øvre Åstbru. 
 
Lovgrunnlaget: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk av 
leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i nasjonal 
forskrift. Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
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dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av varer, bagasje og utstyr mellom 
bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som dispensasjonssak etter 
§ 5.  
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
I forbindelse med motorferdsel i utmark er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som 
grunneier i statsallmenningen. Fjelloppsyn/daglig leder har ingen merknader til saken. 
 
Fjellstyret gir med hjemmel i Fjelloven § 12 tillatelse til transport som omsøkt.  
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis 
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Det søkes om 4 turer i perioden januar – april. Ved bruk av leiekjører etter nasjonal forskrift 
er det ingen begrensninger i forhold til hvor mange turer som kan benyttes. I ulike 
verneområder - nasjonalparker og landskapsvernområder er det ofte satt en begrensning på 
3 – 5 turer til private hytter og setrer. I tilsvarende saker er det i dette området gitt tillatelse 
til å benytte leiekjører inntil 4 turer pr sesong. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht virkningen på natur og naturmiljø 
og mht kjente natur-/miljøverdier i området. Det er ikke registrert truede eller sårbare arter 
langs omsøkt trase. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i de indre områdene av 
Øyerfjellet, men dette er lite sannsynlig i området Hynna. En anser føre-var-prinsippet som 
tilfredsstillende hensyntatt. Transporten vil foregå langs ubrøytet vinterveg. Fra Øvre Åstbru 
til Hynna er det 2,5 km. En ser dermed heller ikke at økosystemet blir vesentlig påvirket av 
tiltaket. Når det gjelder miljøforsvarlig teknikker skal transporten foregå med snøscooter. 
Bruk av snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht naturskade, og 
forutsetningen for ordningen med leiekjøring er etter motorferdselloven med tilhørende 
forskrifter at det benyttes snøscooter. 
    
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og 
utstyr til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Hans Mikkel Herberg tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 4 turer vintersesongen 2019/20. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 11.02.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/331     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/20 Plan- og miljøutvalget 11.02.2020 
 
 
Oversikt over delegerte vedtak 01.01.2020 – 11.02.2020 
Plan- og miljøutvalget 
Planutvalget 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedtakene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 11.02.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/323     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/20 Plan- og miljøutvalget 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Sør-Fron kommune 06.01.2020: RAPPORT OM BRUK AV EKSTRA 
STIMULERINGSTILSKUDD TIL VETERINÆRTJENESTER 2019 I RINGEBU OG ØYER KOMMUNE 
 
E-post fra Miljødirektoratet 08.01.2020: OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG 
VARAMEDLEMMER TIL VILLREINNEMNDENE 2020 – 2023 I REGION NORD 
 
E-post fra Miljødirektoratet 09.01.2020: KORRIGERT OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG 
VARAMEDLEMMER TIL VILLREINNEMNDENE 2020 – 2023 I REGION NORD 
 
E-post fra Sør-Fron kommune 10.01.2020: BEITEBRUKSPLAN FOR RINGEBU 2019-2027 
 
E-post fra Miljødirektoratet 14.01.2020: OPPNEVNING AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL 
VILTREINNEMDA - ØYER KOMMUNE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


