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Sammendrag:

Hunder Bil-demontering planlegger ny lagerhall som skal erstatte eksisterende lagerbygg som må
rives som følge av grunnerverv til utvidelse av E6 Storhove-Øyer. Nytt bygg er planlagt som en
lagerhall i én etasje på 300 m² (10*30 meter), og skal brukes som vognskjul og til lagring av øvrig
materiell.
Eksisterende lagerhall som skal rives er bygg nederst på tomta mot E6. Søknad
ifbm. riving av den håndteres av Nye Veier, og behandles ikke i denne dispensasjonen.
Kommunedirektørens vurdering er at lovens kumulative vilkår er oppfylt, og tilrår at dispensasjon kan
gis slik at byggesaken kan behandles.
Saksutredning:
Bakgrunn og søknad:
Hunder Bil-Demontering ønsker å bygge ny lagerhall som skal erstatte eksisterende lagerbygg som vil
bli revet av Nye Veier i forbindelse med utvidelsen av E6 Storhove-Øyer.
Nytt bygg er planlagt som en lagerhall i en etasje på 300 m² (10*30 meter). Det skal føres opp med
støpt plate på mark, stålbæring og sandwich-vegg og takelementer med ensidig fall. Den skal brukes
som vognskjul og til lagring av øvrig materiell.
På eiendommen er det aktsomhetsområde for flom. Det er også aktsomhetsområde for jord -og
flomskred, det forutsettes at bygningen plasseres utenfor denne, eller at forholdet ivaretas på annen
måte før byggetillatelse gis, iht. pbl. § 28-1.
Dispensasjonsbehandling
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Å imøtekomme søknaden slik den foreligger betinger dispensasjon fra arealformål LNFR (L1) i
reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer. Dette formålet omfatter eksisterende landbruksareal med
eksisterende spredt bebyggelse. Det ses ellers hen til LNF-formålsangivelse i KDP Øyer sør. Dette er
næring, og bestemmelsene om boligbebyggelse i bestemmelsen kommer ikke til anvendelse.
Videre kreves dispensasjon fra 100-meters byggeforbudssone i KDP til bekk, Sagåa.
Lovgrunnlaget
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende
inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal
varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang
til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.
Kommunedirektørens vurdering er at det er nødvendig med høring hos regionale og statlige organer,
da deres fagområder anses berørt.
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal
være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. §
19-2 (2).
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. pbl. § 19-2
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør
det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2
(4).
Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. Pbl. § 19-1
Saken er sendt aktuelle regionale og statlige myndigheter med forespørsel om de anser sitt
ansvarsområde berørt slik at høringsuttalelse skal gis. Kommunen har ikke fått tilbakemelding på
dette, men anser det som forsvarlig å behandle saken og eventuelt sende vedtaket til orientering i
etterkant.
Naboer
Søknaden er sendt berørte naboer, det har ikke kommet merknader.
Plangrunnlaget
Gjeldende arealformål er LNFR (L1) i reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer. Dette formålet omfatter
eksisterende landbruksareal med eksisterende spredt bebyggelse.
2.1 GENERELT FOR LNF-OMRÅDENE 2.1.1
I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan godkjennes iht.
PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som
endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.
Videre kreves dispensasjon fra 100-meters byggeforbudssone til bekk, Sagåa.
1.0 GENERELLE PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER
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Dette er generelle bestemmelser som gjelder i hele planområdet, uavhengig av formål.
1.0.1 Det er forbud mot all bygge- og anleggsvirksomhet i en sone på 100 m langs vassdrag målt i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, jfr. PBL § 20-4 andre ledd bokstav f. Dette
gjelder ikke tiltak som inngår i godkjent reguleringsplan eller har direkte tilknytning til tradisjonell
landbruksvirksomhet. Tilbygg til eksisterende bolighus kan tillates dersom tilbygget ikke kommer
nærmere vassdraget og ikke medfører økning av antall boenheter.
Hensynssone H320 flomfare ligger på deler av arealet. Nye byggetiltak kan ikke etableres innenfor
hensynssonen uten dokumentasjon på at tilfredsstillende sikkerhet mot flom er ivaretatt og ikke
medfører økt flomfare for tredjepart. Innenfor hensynssone 320_# er det faresone for flom i
sikkerhetsklasse F2. Innenfor hensynssone H320_2 tillates ikke endringer i flomveier som fører til økt
flomfare for tredjepart.
Byggegrense:
Byggegrense mot E6 er 50 meter. Byggegrense mot fv. 2522 er 30 meter. Bygget forutsettes plassert
utenfor byggegrensen.

Vurdering:
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp
Iht. reguleringsplanen skal det i samarbeid med Øyer kommune utarbeides en tiltaksplan for sikring,
ivaretakelse og eventuell utbedring og/eller omlegging av eksisterende og planlagt infrastruktur,
Vann og avløp, som berøres og påvirkes av tiltaket.
Dette tiltaket har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med
eksisterende bebyggelse. Tiltak vil etter all sannsynlighet ikke føre til økt bruk av eiendom eller
ytterlige kjøring på fv. Hundervegen.
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse
Det er ingen landbruksfaglige kommentarer.
Miljø og naturmangfold
Naturmangfoldloven §§ 8-12: KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av
arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet ikke
påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale
myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
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skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over
eksisterende bebyggelse.
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for
å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse,
samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.
Kultur:
Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen.
Samfunnssikkerhet og vassdrag:
Flomfare (H320_#) Nye byggetiltak kan ikke etableres innenfor hensynssonen uten dokumentasjon
på at tilfredsstillende sikkerhet mot flom er ivaretatt og ikke medfører økt flomfare for tredjepart.
Ras- og skredfare (H310_#) Det tillates ikke tiltak innenfor hensynssonen uten dokumentasjon på at
tilfredsstillende sikkerhet mot ras/skred er ivaretatt og at tiltaket ikke medfører økt skredfare for
tredjepart. Dette gjelder også tiltak som ikke omfattes av plan- og bygningsloven.
Det vil stilles vilkår for at dette hensyntas før byggetillatelse gis.
Høringsuttalelser, jf. Pbl. § 19-1
Samferdselsavdelingen i Fylkeskommunen:
I uttalelsen stilles det spørsmål ved forholdet til regulert byggegrense fra fv2522, Hundervegen.
Det opplyses at dersom bygget er planlagt plassert i strid med byggegrense, kreves det også
dispensasjon fra dette.
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges:
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis dispensasjon
dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Fra arealformål:
Gjeldende arealformål er LNFR (L1) i reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer. Dette formålet omfatter
eksisterende landbruksareal med eksisterende spredt bebyggelse.
Vurderingen av hvorvidt arealformålet blir vesentlig tilsidesatt baseres derfor på LNF-formålet på
kommuneplannivå. I LNFR-område tillates ikke bebyggelse for andre næringsformål enn landbruk.
LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge -og anleggsforbud for å ivareta hensyn
til landbruk, natur og friluft. Denne eiendommen er en bestående eiendom med næringsdrift i LNF.
Innenfor LNF-formålet skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv.
Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen er ønskelig for å kunne kontrollere
utbyggingsmønsteret generelt. Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn.
Samtidig ble det i Kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster
og bygdeutvikling» uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når
kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk
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mangfold og trafikk er oppfylt. Disse forholdene er gjennomgått i det foregående, og det er ikke
forhold som gjør det betenkelig å tillate tiltaket.
Tiltaket er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Bebyggelsen vil ikke
utvides. Bygningsmassen vil etter det kommunedirektøren oppfatter snarere innskrenkes. Dette vil
ikke medføre press på dyrket mark eller driftsulemper for landbruket i området.
Det er disse hensyn bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta, og de vil ikke tilsidesettes.
Reguleringsplanen i denne saken er forholdsvis ny, men har ingen egne bestemmelser for
arealformålet ut over å vise til kommuneplanens arealdel sine bestemmelser om bygging dersom
dispensasjon gis.
Påvirkning på arealplanens funksjon som styringsverktøy er en helt sentral ulempe som må vurderes.
Det kan ikke sies at å gi dispensasjon i denne saken vil føre til uforutsigbarhet eller undergraving av
planen som informasjons- og beslutningsgrunnlag.
Dess større virkning et tiltak vil ha på omgivelsene, dess mer vektige blir hensynene som taler for en
planprosess, og dermed også hensynene som taler imot dispensasjon. På eiendommen er det
etablert bebyggelsesstruktur og infrastruktur. Bedriften har videre nødvendige tillatelser til å bedrive
pågående virksomhet.
Fra byggeforbudssone mot vassdrag:
Videre kreves dispensasjon fra 100-meters byggeforbudssone til bekk, Sagåa. Den nye hallen er
planlagt ca. 18 meter fra bekken, som defineres som vassdrag.
Tilbygg til eksisterende bolighus kan tillates dersom tilbygget ikke kommer nærmere vassdraget og
ikke medfører økning av antall boenheter, iflg. kommunedelplanens bestemmelser. Dette har en viss
overføringsverdi til denne saken, der den nye hallen riktignok må plasseres innenfor
byggeforbudssonen, men ikke vil utgjøre en negativ innvirkning på situasjonen med tanke på
hensikten med bestemmelsen.
Formålet bak denne bestemmelsen er blant annet iht. pbl. § 1-8 særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser ved spørsmål om utbygging i
strandsonen langs sjøen og langs viktige vassdrag. Begrepet naturmiljø omfatter også ivaretakelse av
biologisk mangfold selv om det ikke er nevnt direkte i loven. Naturmiljøbegrepet omfatter det
biologiske mangfoldet sammen med ivaretakelse av friluftslivs- og landskapsverdier i videste
forstand.
Det er opplyst at planlagt tiltak vil skjære inntil 3,5 meter inn i 20 meters buffersone mot bekken. Ut
over samfunnssikkerhet som allerede er behandlet, er hensikten med buffersone blant annet
vegetasjon som erosjonssikring langs bekker og elver og buffer mot avrenning fra f.eks dyrka mark.
Området som tiltaket berører er fastmark uten vegetasjon som i dag som brukes til blant annet
lagring på tomta. Vegetasjonsbeltet vil ikke påvirkes av tiltaket. Tomta som skal bebygges disponeres
allerede i sin helhet til virksomheten ved Hunder Bil-demontering. Det legges til grunn at Sagåa ikke
blir mindre tilgjengelig av tiltaket.
Naturmangfold skal alltid vurderes ved §§ 8-12 i naturmangfoldl. Dette er gjort i saksutredningen, og
det er ikke grunn til å anta at forhold her er problematiske.
Konklusjon: hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.
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Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
Arealformål:
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være begrunnet i
grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å legge vekt på
tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler
som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Ønsket om å utnytte sin eiendom
på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening altså kunne vektlegges til en viss
utstrekning. I dette tilfellet har bedriften et behov for å sette opp en ny lagerhall til erstatning for
den som blir revet fordi E6 utvides forbi eiendommen. Ifølge søknaden er gjenoppbygging vesentlig
for videre virksomhet.
Hvilke hensyn som er relevante i vurderingen, må sees i sammenheng med hvilke hensyn plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter og arealplaner er ment å ivareta, se blant annet
ombudsmannens uttalelse 13. juni 2014 (SOM-2014-334). Dersom hensynet bak bestemmelsen det
søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, skal det vektlegges i vurderingen mot
å gi dispensasjon ifølge forarbeidene til § 19-2. I dette tilfellet er det hensynene bak LNF-formålet
som er aktuelle. Det er tidligere i saksframstillingen slått fast at disse ikke vil bli berørt eller
skadelidende ved dette tiltaket.
Det opplyses at tiltaket skal plasseres på en tilnærmet ferdig planert tomt og medfører minimale
terrenginngrep. Det er ikke behov for fjerning av vegetasjon el.l. Omgivelsene vil ikke bli
skadelidende av bygget. Tomta ligger lavt i terrenget, og tiltaket vil ha liten negativ fjernvirkning. Det
er snakk om reduksjon/effektivisering av areal som brukes til virksomheten ved Hunder
bildemontering til fordel for areal til offentlig vei.
Ellers er det få ulemper.
Det skal imidlertid foreligge konkrete påviselige fordeler dersom dispensasjon skal kunne gis.
Som beskrevet har behovet for ny lagerhall oppstått fordi eksisterende må rives på grunn av
veibygging. Bedriften anfører at de er avhengige av en ny hall som vognskjul og for å plassere utstyr i.
Dersom erstatningshall ikke kan oppføres i tilknytning til eksisterende driftssted, er alternativet mest
sannsynlig at bedriften må flyttes. Dette vil kunne ha følger for arbeidsplasser og mulig næring i et
område der dette bør hensyntas.
Det avgis areal til samferdselsanlegg, et prosjekt som er vedtatt av Stortinget. Dette er uten tvil
nødvendig og viktig for samfunnet. Det medfører på mange måter begrenset valgfrihet for
tiltakshaver, for rivning, men også for plassering av ny hall.
Byggeforbudssone mot vassdrag:
Fordeler ved å føre opp nybygget er i stor grad knyttet til virksomhetens beste. Det er nødvendig for
videre drift, og de samme fordeler som beskrevet tidligere er relevante.
Det er ikke ulemper knyttet til oppføring av dette bygget ut over eksisterende bebyggelse på
eiendommen.
Fordelene er klart større enn ulempene.
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Kommunens frie forvaltningsskjønn
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden jf.
pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi
dispensasjon.
Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser
skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Planog miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge
en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i saksfremlegget
ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er saklig begrunnet.
Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. Det er grunn til å anta at tillatelse i denne
saken ikke vil ha store følger for etterfølgende saker. Kommunedelplanen er under revisjon, og
arealformål i den gjennomgår inngående vurderinger gjennom egne prosesser.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Alternativ 1
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra
reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer formål LNF og formål LNF i kommunedelplan Øyer sør fra punkt
2.1 for bygging i LNF for utenom stedbunden næring.
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie
forvaltningsskjønn.
Vilkår:
- Det skal sikres at bygget plasseres utenfor aktsomhetssone for flom og jord -og flomskred,
eller at pbl. § 28-1 ivaretas på annen måte før byggetillatelse gis.
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må innhentes
der.
Alternativ 2
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra
reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer formål LNF og formål LNF i kommunedelplan Øyer sør fra punkt
2.1 for bygging i LNF for utenom stedbunden næring.
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra sitt frie
forvaltningsskjønn.

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

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Christina Nystuen
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17/1844
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Arkiv: REGPL 201711

Møtedato
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Vedlegg:
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea, planID 201711
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PMU-møte 15.06.21 sak 70/21
Sammendrag:
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen
for Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021.
Saksutredning:
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak.
Prosess
Det ble sendt ut varsel om oppstart av forhandling til utbyggingsavtale sammen med varsel
om oppstart og høring av planprogram den 20.06.2018. Det kom ikke inn merknader rettet
mot utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og
miljøutvalgsmøte 15.06.21. Avtalen ble sendt over til utbygger (Musdalseter hyttegrend AS,)
med innspillsfrist 01.08.21. Kommunen har ikke mottatt innspill.
Om utbyggingsavtalen
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til
reguleringsplanen for Musdalssæter Høgsvea. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.4
i kommuneplanen for Øyer som stadfester at «gjennom reguleringsplaner kan det i
byggeområdene, vist på kommuneplanens arealplankart, settes rekkefølgekrav som kan
løses ved inngåelse av utbyggingsavtale.» Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av
rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen.
Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som
er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene.
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens §
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I
Side 10 av 39

Sak 104/21
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de
inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av
bestemmelsenes innhold.
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig.
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en
skal benytte utbyggingsavtaler:
Nødvendighetskriteriet:
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over
alpinnedfart el.l).
Forholdsmessighetskriteriet:
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt
Vurdering:
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Musdalssæter Høgsvea vil det derfor være
rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med
gjennomføring av reguleringsplanen.
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Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet,
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid.
Gang- og sykkelvegen langs Musdalsvegen
Gang- og sykkelvegen som er avsatt i kommuneplanen, er vurdert til å være nødvendig
infrastruktur som må etableres i forbindelse med hytteutbygging på vestsiden av Tretten, og
er derfor medtatt i rekkefølgekravene til reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea.
Hytteutbyggingen innebærer en økning på rett i underkant av 100 hytteenheter på vestsiden
av Tretten. Dette anser kommunedirektøren som en vesentlig økning som vil føre til økt
trafikkbelastning på Musdalsvegen. I tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan er det lagt
inn fremtidig gang- og sykkelveg langs Musdalsvegen i kommuneplanens arealdel fra 2018.
Gang- og sykkelvegens funksjon er først og fremst å bevare sikkerheten til eksisterende og
fremtidige boligfelt på vestsiden av Tretten, samt legge til rette for myke trafikanter og
redusere bilbehovet. Det er antatt at de fleste hytteeiere på Musdalssæter vil benytte seg av
Musdalsvegen, også i forbindelse med handling, ærender, adkomst til alpinanlegg i
Øyer/Ringebu og andre aktiviteter. Gang- og sykkelvegen utgjør i denne sammenheng et
avbøtende tiltak mot trafikkbelastningen som utbyggingen vil medføre.
I utbyggingsavtalen angis en forholdsmessig bidragssum for gang- og sykkelvegen. I
motsetning til områder innenfor Øyer sør, er det ikke vedtatt et utbyggingsprogram med
konkrete bidragssummer. Utbyggingsprogrammets bidragssummer er likevel funnet
hensiktsmessig også innenfor kommuneplanens områder. Disse summene har vært
veiledende i denne vurderingen – også mtp. likebehandling. Andelen er for øvrig estimert ut
fra følgende kriterier:
- Den totale kostnaden for gang- og sykkelvegen: En grov beregning tilsier at gang- og
sykkelvegen vil koste ca. 20millioner.
- Økt belastning som følge av utbyggingen: Det skal bygges 93 nye hyttetomter, hvorav
de aller fleste vil benytte seg av vegen jevnlig.
- Andre bidragsytere: Herunder utbyggere av område avsatt til fremtidig boligområde
BB7 og Fylkeskommunen som vegeier.
- Utbyggingsprogram for Øyer sør: Bidragssummene er veiledende for vurderingen.
Kommunedirektøren foreslår at bidragssummen utgjør 30 000,- per enhet – noe som
tilsvarer ca. 10% av den totale kostnaden. Dette tilsvarer også de politiske signalene som er
gitt på øvrige utbyggingsavtaler den siste tiden.
Kommunedirektøren har vært i dialog med utbygger om innholdet i utbyggingsavtalen, og
utbygger har hatt mulighet til å uttale seg ved offentlig ettersyn. Det er ikke kommet inn
innspill og avtalen fremsettes nå til sluttbehandling.
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Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for
Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Anne Linn Svendsen
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TILTAK I
BRENNLIA, VEDUMSETRA OG SØKKELIA - ØYER TURSKILØYPER
ØYER TURSKILØYPER
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Linda Hovde Nordås
21/2610

Saksnr.: Utvalg
105/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv:

Møtedato
12.10.2021

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Søknad med vedlegg registrert 23. oktober 2021.
- Uttalelse fra Øyer Fjellstyre på vegne av grunneier Statskog, datert 21.09.2021.
Sammendrag:
Øyer Turskiløyper SA søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til tiltak langs
skiløyper nord i Øyerfjellet. Tiltak skal gjennomføres ved Brennlia, Vedemsetra og Søkkelia.
Tiltak berører fjerning av steiner, grøfterensk, fjerning av stubber og trær, flytting av trasè og
planering. Kommunedirektøren er av den oppfatning at det behovet som er skissert er i tråd
med forståelsen av «anerkjente nytteformål» og tilrår at søknad fra Øyer turskiløyper
innvilges på vilkår. Det er viktig at all motorferdsel begrenses til et minimum og foregår
skånsomt både overfor natur, miljø og andre brukere av utmarka.
Saksutredning:
Øyer Turskiløyper SA søker om tillatelse til opprusting/omlegging av løypetrase knyttet til tre
ulike områder; Brennlia, Vedumsetra og Søkkelia.
1. Brennlia
Løypa følger delvis landbruksvei og delvis utenfor veg. Landbruksvegen er i dårlig
forfatning og det er her planlagt opprusting av veien og grøfterensk slik at vann ikke
samler seg i hjulspor på vegen. Det er, ifølge bilder vedlagt søknaden, ikke
eksisterende grøfter til landbruksveien i dag. Det må flyttes 4-5 steiner og fjernes
noen trær og stubber for å få traseen etter landbruksveien til å være tilstrekkelig brei
nok for løypemaskin. ØT har vært i kontakt med fester Sigurd Viker (g/b/fnr.
155/1/402) ved Klevasetra og er enige om tiltakene vedrørende fjerning av de store
steinene og grøfterensk av landbruksveien. For den del av løypa som løper utenfor
landbruksveien er det nødvendig å fjerne å fjerne 5-6 større steiner fra traseen, det
er ifølge søker et tørt område på 20 til 150 m utenfor vegen.
2. Vedemsetra
Det har her vært gjennomført hogst av arealer, det står igjen kraftige stubber som må
fjernes fra traseen, og det må også fjernes steiner langs vegen. Ifølge søknaden er det
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tørr grunn på de omtrentlige 100 meterne som tiltaket vil berøre.
3. Søkkelia
Her har løypa vært lagt over dyrkamarka med smale partier mellom gjerder, hus og
le. Det er ønskelig å legge om løypa her for å unngå å kjøre over dyrkamarka. Den nye
traseen er ønskelig å legge i nordre del av setra, inntil gjerdetraseen (innside), dette
vil samtidig lette arbeidet med vedlikehold av gjerdet på setra. Traseen vil her få en 8
meters bredde for å holde en god avstand til gjerdet. Tiltak som blir nødvendige er
planering for avkjøring fra veg, noen trær, stubber og stien må fjernes og det må
kjøres over med beitepusser. ØT er enige med fester Terje Sustad (g/b/fnr
155/1/396) om løsningen.
Det er gjennomført befaring (21.09.2021) med Øyer Fjellstyre ved Erik Hagen for grunneier
Statskog (g/bnr 155/1) vedrørende de ulike tiltakene. Øyer fjellstyre har i sin uttalelse i saken
påpekt:
-

Brennlia, avlingsvegen fremstår som en traktorveg uten grøfter. Det er tydelig for
smalt for løypemaskin ved enkelte plasser og det bør kunne fjernes steiner og jevnes
på ytterkanten på vegen i de verste partiene. Fjerning av stein utenfor vegen bør
kunne tillates da disse ligger på fastmark.

-

Vedemsetra, ei felt gran som ligger i myra har tydelige spor etter løypemaskinen
både på stokken og stubben. Stokken og stubben burde kunne fjernes med traktor og
vinsj fra veien, skal det brukes gravemaskin kommer en også til fra veien rett nord for
punktet, ved å ta noen små busker. Det anbefales ikke å kjøre over myra lengre sør.
Fjerning av steiner langs vegen anses fornuftig.

-

Løypen vil følge innsiden av gjerdet langs hele nordre del av utvist seter/beite. Det er
behov for å slette litt på veiskuldra for å komme ned fra vegen og inn på beitearealet,
samt noe planering langs gjerdet. Det virker fornuftig å legge løypa inntil gjerdet slik
at beitemarka berøres i minst mulig.

Lovgrunnlag:
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet
forbudt jf. motorferdsellovens § 3, men både motorferdselloven og motorferdselforskriften
åpner for enkelte unntak, enten med direkte hjemmel i lov eller forskrift, eller etter søknad.
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov
som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.
Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Traseen berører ikke arealer i Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer
kommune, Oppland.
Andre lovverk:
Søknaden skal også vurderes av Øyer kommune vedrørende plan- og bygningsloven (PBL).
Tillatelsen til motorferdsel vil knytte seg til denne og de begrensninger/føringer som følger
den saksbehandlingen.
Ved utbedring av landbruksvei må dette omsøkes etter Forskrift om planlegging og
godkjenning av landbruksveier, hvis tiltaket overstiger 150 meter eller at utbedringene
medfører endret veiklasse. Vedlikehold, punktutbedring og enkel opprusting av eksisterende
landbruksvei omfattes ikke av forskriften. Landbruksveien ved Brennlia anses som en enkel
traktorvei (veiklasse 8).
Vegnormaler finnes på: https://www.skogkurs.no/vegnormaler/
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.
Kjøring i utmark er i søknad beskrevet som nødvendig med bakgrunn i opprusting av
løypetraseene i de to områdene Brennlia og Vedemsetra, samt omlegging av traseen i
Søkkelia som i dag løper over dyrkamark.
Dette krever tilkjøring av maskinelt utstyr. Kommunedirektøren er 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.
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 skal gjøres endringer på etablerte
løypetraseer og det skal omlegges en løypetrase innenfor gjerdet på en utvist seter. Det er
ikke kommunen bekjent registrert truede eller sårbare arter langs omsøkt traseer. For den
del av søknaden som gjelder Søkkelia vil trasen her bli liggende i vernskog. Ved Vedemsetra
har Øyer fjellstyre påpekt at det ikke er ønskelig at en kjører over myr for å komme til
stubber/stokker, men bruker traktor og vinsj eller gravemaskin i fra veien og rett ned til
problemområdet. Kommunedirektøren er enig med Øyer Fjellstyre i denne betraktningen og
anbefaler bruk av traktor og vinsj så langt dette er mulig for å begrense berøringen av
terrenget i størst mulig grad. En anser føre-var-prinsippet og påvirkningen på økosystemet
som tilstrekkelig hensyntatt. Etter Kommunedirektørens vurdering vil ikke tiltaket
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representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø, med dens
biologiske og økologiske prosesser, jfr. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988 gis Øyer Turskiløyper tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i utmark i
forbindelse med opprusting og omlegging trase for skiløypetrase i Øyerfjellet Nord, Brennlia,
Vedemsetra og Søkkelia.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for
opprusting/omlegging av de tre strekningene som er omsøkt.
- Tillatelsen til motorferdsel knytter seg til godkjente tiltak etter PBL og de
begrensninger/føringer som følger av et endelig vedtak vedrørende dette.
- Ved fjerning av stokk og stubber skal det benyttes traktor og vinsj så langt det er mulig for å
unngå kjøring på myr/myrlendte områder.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø, kulturminner og mennesker.
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Linda Hovde Nordås
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KLAGE PÅ VEDTAK OM AVVISNING - DISPENSASJON KDP GBNR 13/2 - FOR BYGGING AV
VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82
SAK 20/3986. KLAGER I SAK 21/958 OG 21/2368
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Synne Graue Emmerhoff
21/2627

Saksnr.: Utvalg
106/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 013/002

Møtedato
12.10.2021

Vedlegg:
- Klage på vedtak om avvisning
- Vedtak om avvisning
- Klage på vedtak, 13.08.21
- Svar på henvendelse - klagefrist, 06.08.21
- Henvendelse, orientering om at det vil komme en klage, 04.08.21
- Vedtak, 15.06.21
- Søknad, 05.11.20
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Vedtak, 16.03.21
Sammendrag:
Øyer kommune innvilget en søknad om dispensasjon for etablering av veg i LNF-formålet
den 15.06.21. Melding om vedtak ble sendt til berørte parter den 22.06.21, der det ble gitt
en klagefrist på 3 uker. Vedtaket ble lest av Arne Grimsrud, heretter kalt klager, dagen etter
utsendelse. Kommunen mottok en henvendelse fra klager den 06.08.21 om at det ville
komme en klage. Kommunen utøvde da sin veiledningsplikt og orienterte klager om at
klagefristen var oversittet.i Den 13.08.21 mottok kommunen en klage. Klagen ble avvist den
02.09.21 fordi klagen ikke var mottatt rettidig. Ferieavvikling ble benyttet som begrunnelse
for at klagen ikke ble sendt inn rettidig. Kommunedirektøren mener at ferieavvikling ikke
oppfyller vilkårene om at klager ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen eller anses
som en særlig grunn til at det er rimelig grunn til at klagen blir prøvd, jf. forvaltningsloven §
31 første ledd bokstav a og b.
Øyer kommune mottok en klage på avvisningsvedtaket den 24.09.21. Klage på
avvisningsvedtaket er mottatt rettidig og klager har rettslig klageinteresse.
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig vurdering jf. plan- og
bygningsloven § 1-9 femte ledd.

i

Følgende fremgår av lovforarbeidene «Innstilling fra Forvaltningskomiteen», s. 291:
«Dersom vedkommende forvaltningsmyndighet finner […] at klagen er for sent fremsatt bør
den gjøre klageren oppmerksom på det.»
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Vurdering:
Kommunedirektøren opprettholder sin vurdering om avvisning i vedtak datert 02.09.21. Det
foreligger ingen nye opplysninger i klagen som tilsier at klagen bør tas til behandling grunnet
oversittet klagefrist.
Kommunedirektøren mener at klager kan lastes for å ha oversittet klagefristen dersom
ferieavvikling er årsaken til fristoversittelsen, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a.
Ferieavvikling anses ikke som en «særlig grunn til at det er rimelig grunn til at klagen blir
prøvd», jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b. Kommunedirektøren antar at klager
ikke har jobbet døgnet rundt i 8 uker (3 uker klagefrist + 4 uker oversittet klagefrist), slik at
det var helt umulig for klager å be om utsatt klagefrist eller levert en klage på et tidligere
tidspunkt. Ordlyden «særlig grunn» tilsier at det skal en spesiell og ekstraordinær grunn til
for å oppfylle vilkåret. «Det må var en «grunn», og denne må være av kvalifisert art».ii
Kommunedirektøren anser ikke ferieavvikling for å være en grunn som av spesiell,
ekstraordinær eller kvalifisert art. Det legges også vekt på den lange fristoversittelsen, sett i
lys av grunnen til fristoversittelsen. Det fremgår av juridisk litteratur at det ikke skal være
kurant å få klagen behandlet etter dette vilkåret, og hensyn som kan tale for å ta klagen til
behandling er saker av særskilt stor betydning for klageren eller at den reiser
prinsippspørsmål som også forvaltningen er tjent med at det blir tatt stilling til.iii
Ingen har rettskrav på å få klagen prøvd. Skal klagen tas til behandling må et av vilkårene i
forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a eller b være oppfylt, og selv om et av vilkårene
er oppfylt kan forvaltningen likevel nekte å ta klagen til behandling.iv
Det fremgår ikke av vedtak datert 02.09.21 at en behandling av klagen vil være til ulempe for
søker ettersom vedtaket har relevans i jordskiftesaken. Dette er et ytterligere moment som
tilsier at det var riktig å avvise klagen. Vedtaket ble lest dagen etter elektronisk utsendelse,
og klagen er mottatt en måned etter at klagefristen utløp.
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og
bygningsloven § 1-9 femte ledd.
Subsidiært:
Når kommunen avviser en klage, skal klagen ikke tas til realitetsbehandling. Det vil si at
kommunen ikke skal vurdere innholdet av klagen. Kommunedirektøren finner det likevel
hensiktsmessig å kommentere klagers anførsel om at kommunen har begått
saksbehandlingsfeil da vedtaket «åpenbart» er i strid med forvaltningsloven § 21-6.
Kommunedirektøren antar at klagers advokat her mente å henvise til plan- og bygningsloven
§ 21-6 og ikke forvaltningsloven § 21-6 i deler av sin klage. Forvaltningsloven har ingen § 216, og innholdet i klagen tyder på at klagers advokat sikter til innholdet i plan- og
bygningsloven § 21-6.
ii

Lærerbok i forvaltningsrett, Morten Walløe Tvedt, 2012, s. 306
Forvaltningsloven med kommentarer, Geir Woxholth, 2011, s. 536
iv Forvaltningsloven med kommentarer, Geir Woxholth, 2011, s. 535
iii
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Plan- og bygningsloven § 21-6 fjerde del i loven «Byggesaksdel» og kapittel 21 «Krav til
innhold og behandling av søknader». Følgende fremgår av bestemmelsen;

«Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til
privatrettslige forhold ved behandling av søknad om tillatelse. En søknad skal avvises dersom
det fremstår som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de
privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter[…]»

Det ble foretatt en endring i 2021 der begrepet «byggesøknad» ble erstattet med «søknad
om tillatelse». Endringen innebærer ingen realitetsendring.v I lovforarbeidene fremgår
følgende; «Privatrettslige avtaler og regler kan på forskjellige måter ha betydning for retten
til å oppføre et byggverk, selv om de er i tråd med plan- bygningslovens regelverk[…]»
Juridisk litteratur gir støtte for at plan- og bygningsloven § 21-6 kun gjelder
«byggetillatelser»; «Bare dersom plan- og bygningsloven uttrykkelig gjør eksistensen av
privatrettslige forhold til en betingelse for byggetillatelse, plikter søker å dokumentere sin
rett.»vi
Kommunedirektørens tolkning av bestemmelsen er at den gjelder behandling av
«byggesøknader», og ikke søknad om dispensasjon etter kapittel 19. Tiltakshaver har i
søknad datert 05.11.20 kun søkt om dispensasjon fra LNF-formålet og ikke anleggelse av
vegen. Kommunen ville avvist en søknad om tillatelse til tiltak jf. plan- og bygningsloven §
21-6.
Kommunedirektøren kommenterer ikke øvrige anførsler i klagen.
Konklusjon: Øyer kommune har ikke begått saksbehandlingsfeil ved at det ikke er tatt stilling
til plan- og bygningsloven § 21-6 ved behandling av søknad om dispensasjon.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:


Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. planog bygningsloven § 1-9 femte ledd.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

v

Ajourført versjon av Plan- og bygningsloven, kommentarutgave av Carl Wilhelm Tyrén.
Bekreftet à jour per 1. juli 2021.
vi Plan- og bygnings-rett, del II, Bygge-saks-behandling, hånd-hevelse og sanksjoner, 3.
utgave, 2018, Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Helge Skaaraas, Stein Ness, Audvar Os,
kapittel 6 nr. 9 «Privatrettslige forhold»
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HENVENDELSE OM TURSTINETTET I NORDBYGDSMORKA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hilde Odden Rom
21/2564

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
107/21
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
12.10.2021

Vedlegg:
Henvendelse fra Oddvar Nordlund datert 10.08.21
Kart over Nordbygdsmorka
Henvendelse fra Aksla Eiendom AS datert 18.08.21
Henvendelse fra Aksla Eiendom AS datert 21.09.21
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Nasjonalt turstiprosjekt arkivsak 14/201
Sluttrapport Turskiltprosjektet datert 2019
Sammendrag:
Øyer kommune har driftsansvar for 19 kommunalt skiltede turstier. Denne saken gjelder
turstinettet i Nordbygdsmorka. Kommunen har mottatt henvendelser om adkomst og
utgangspunkt for turstinettet, om nedleggelse av deler av turstinettet, om å overta
driftsansvaret for tilførselsstier til turstinettet og om utvidelse av turstinettet.
Saksutredning:
Bakgrunn:
Øyer kommune, i samarbeid med Øyer-Tretten Idrettsforening og frivillige, skiltet i
tidsrommet 2014 til 2017 19 turstier. Kostnaden for skilting og trykking av kart ble dekket av
sponsorinntekter, dugnadsarbeid, midler fra Øyer kommune og tilskudd fra Oppland
fylkeskommune i forbindelse med Turskiltprosjektet.
Det overordnede målet med Turskiltprosjektet har vært å fremme folkehelse ved
å få flere folk ut på tur der de bor og oppholder seg, gjennom informasjon, skilting
og merking. Det har også vært et delmål å bidra til økt og trygg friluftsferdsel i
folks nærmiljø.
Turstiene ble skiltet etter standarden i Merkehåndboka, utarbeidet av
friluftslivsorganisasjoner, reiselivet og offentlige myndigheter.
Temaplan for sti og løypenett skal utarbeides i etterkant av KDP Øyer sør. I mangel av
føringer på dette området ønsker kommunen å få henvendelsene fra Oddvar Nordlund og
Aksla Eiendom AS politisk behandlet.
Saksopplysninger:
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Øyer kommune har ansvaret for drift av 19 turstier skiltet i Turskiltprosjektet. Vedlikeholdet
av turstinettet utføres av frivillige. Øyer kommune har en driftskostnad på ca. kr. 10 000 årlig
til turstinettet.
Oddvard og Oddny Nordlund har som frivillige tatt ansvaret for vedlikehold av turstinettet i
Nordbygdsmorka. De har nå henvendt seg til kommunen med disse innspillene:
1. Flytte informasjonstavle, parkering og utgangspunkt for turstinettet i Nordbygdsmorka
fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til Nordbygdsmorka.
2. Fjerne rundturen "Nordbygdsmorka rundt" fra turstinettet.
3. Øyer kommune overtar ansvaret for drift av tre stier skiltet av Nordlund:
Hundberget – Pølen
Hundbergslia – Holmsætra
Hundbergslia – Søre Veslesætra
4. Turstinettet utvides ved å skilte rutene Nordlund har foreslått. Rutene går hovedsakelig
langs veg, samt etablerte stier.
Andre saksopplysninger:
På bakgrunn av at turstinettet i Nordbygdsmorka har utgangspunkt fra Sølvskottberget har
Aksla Eiendom AS henvendt seg til kommunen med følgende spørsmål:
 Kan kommunen ivareta vedlikehold av adkomstvegen fra Nordbygdsvegen opp til
parkeringsplass ca. 500 m (grusing kostnadsberegnet til ca. 15 000kr/år)?
 Kan kommunen på vinterstid ivareta brøyting opp til samme parkeringsplass
(kostnadsberegnet til ca. 15-18 000kr/år)?
Øyer kommune VVA avslo forespørselen grunnet budsjettbegrensninger. Aksla Eiendom AS
svarer at de planlegger å stenge adkomsten til Sølvskottberget med bom i løpet av 2022 hvis
Øyer kommune ikke kan imøtekomme deres henvendelse.

Vurdering:
1. Kommunen ser det som hensiktsmessig å flytte utgangspunktet for turstinettet til
skogsbilvegen inn til Nordbygdsmorka. Det er usikkerhet rundt samarbeidet med Aksla
Eiendom AS om adkomst og bruk av parkering.
2. Kostnaden ved driften av «Norbygdsmorka rundt» er i dag minimal. Om Nordlund ikke
ønsker å være vedlikeholdsansvarlig kan kommunen forsøke å skaffe nye frivillige til å
vedlikeholde rundturen. Rundturen har fremdeles en opplevelsesverdi og er den eneste
rundturen kommunen har skiltet i Nordbygdsmorka. Det er kostnader knyttet til
nedleggelse av rundturen i form av at skilt må fysisk fjernes, samt digitale og fysiske kart
må endres.
3. Øyer kommune har vært i kontakt med Øyer Fjellstyre ang. overtakelse av de tre stiene
merket av Nordlund. Stiene strekker seg inn i Statsallmenningen. Øyer Fjellstyre ser det
som mest hensiktsmessig at det er bare en aktør som er ansvarlig i et turstinett og
ønsker derfor ikke å overta. Øyer kommune har ikke avsatt driftsmidler til å skjøtte de
stiene de allerede har ansvaret for og ser det som vanskelig å skulle ta over ytterligere
tre stier.
4. Det bør vurderes alternative virkemidler, som ikke fører til fysiske inngrep i naturen, for å
stimulere til aktivitet. Dette er også hensiktsmessig sett i forhold til kommunens
begrensede ressurser. Slike alternative virkemidler kan være kart og annen informasjon,
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veiledning om ferdsel og om hensyn til naturen og kulturminner, kurs og opplæring i
friluftsgleder.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Det inngås avtale med grunneier av eiendom 47/3 om å flytte informasjonstavle, parkering
og utgangspunkt for stinettet fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til
Nordbygdsmorka.
1. Turstien «Nordbygdsmorka rundt» opprettholdes.
2. Øyer kommune avslår tilbudet om å overta ansvaret for drift av turstiene:
Hundberget – Pølen
Hundbergslia – Holmsætra
Hundbergslia – Søre Veslesætra
3. Øyer kommune skilter ikke turstialternativene foreslått av Oddvar Nordlund.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Hilde Odden Rom
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GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM FRADELING AV AREAL
SØKER: HANS KRISTOFFER NORDLIEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anne Guro Kjernli
21/2645

Saksnr.: Utvalg
108/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: 033

Møtedato
12.10.2021

Vedlegg:

1. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt
2. Søknad om fradeling fra Hans Kristoffer Nordlien, mottatt 27.08.2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Sammendrag:

Hans Kristoffer Nordlien søker om å dele fra et areal på 6,7 daa, bestående av 1,2 daa med
innmarksbeite og 5,5 daa med skogsmark, fra garden Nordlien slik at arealet kan selges til David
Kallestad som tilleggsareal til garden Bårdseng. Arealet ligger som en strandsone nede ved Lågen på
Øyer vestside og grenser inntil eiendommen Bårdseng. David Kallestad ønsker å bruke arealet til å
forlenge egen strandsona, og har planer om utleie av hytte med strandsone og fiskerett.
Kommunedirektøren mener delinga vil medføre en god driftsmessig løsning og at arealet kan bli
bedre utnyttet enn slik det er i dag. Kommunedirektøren mener deling kan tilrås.

Saksutredning:

Hans Kristoffer Nordlien eier og driver garden Nordlien, g/bnr 62/1 på Øyer vestside. Driftsenheten
består av Nordlien og Slettjordet g/bnr 75/2 (se vedlegg 1). Han har tidligere fått fradelt tunet i
Nordlien slik at dette kan selges som boligeiendom. Dette er ikke gjennomført p.t. og han bor fortsatt
i Nordlien.
Hans K. Nordlien driver med ammeku og oppfôring av storfe. Eiendommen består av 10 daa
fulldyrket areal ved gardstunet, 32 daa fulldyrket og overflatedyrket areal fordelt på tre andre
parseller nede i bygda og en fulldyrket parsell på 131 daa på Svartåsen i Øyer statsallmenning. Det er
10 daa innmarksbeite og 347 daa produktiv skog på eiendommen.
Nordlien søker fradelt et 6,7 daa stort areal nede ved Lågen. Teigen består av en strandsone med 1,2
daa innmarksbeite og 5,5 daa skogsmark. Formålet er å selge teigen til David Kallestad som er eier og
driver av landbrukseiendom Bårdseng med g/bnr 61/1. Bårdseng grenser inntil omsøkt areal i vest.
Nordlien har ikke jernbaneovergang til området og mangler således adkomst til arealet.
Kallestad ønsker å overta strandsona med fiskerett, og skal bruke arealet til å forlenge egen
strandsone. Planen er å tilby utleie av nærliggende hytte med strandsone og fiskerett. Ifølge
Kallestad vil overtakelsen gjøre utleie mer attraktivt, og gi mulighet til mer variert fiske med både
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stillesoner og stryk. Omsøkt areal grenser inntil Gåsøya, som også hører Bårdseng til. Erverv av
arealet vil gi Kallestad sammenhengende eiendom fra gardstunet på Bårdseng og bort til Gåsøya.
Bårdseng har jernbaneovergang til egen strandsone og dermed lett tilgang til omsøkt areal.
Lovgrunnlaget:
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet. Hva
som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd:
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for
ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell
inn under formålet i jordlova».
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de
interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021.
Bestemmelsene om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å sikre at
arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige
gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsene er å sikre og samle ressursene som grunnlag
for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.

Vurdering:

Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven
og skogbruksloven av 08.12.2003, er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte vedtak etter
landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen politikk
innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken.
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom det ikke
går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-2/2021. Bestemmelse om
deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å sikre at arealressursene blir
disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området
og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger.
Tjenlig og variert bruksstruktur:
Sentralt ved vurderingen er om deling legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. Det kan
være ulike oppfatninger av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I någjeldende kommunedelplan for
landbruk har en derfor lagt vekt på at det skal være drift på både store og små bruk, og at det er
viktig å opprettholde drift også i utkantene. Samtidig har en i behandling av enkeltsaker vært
fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering.
Nordlien er en normalt stor landbrukseiendom, med overvekt av dyrkamark på fjellet. Gården har
ikke jernbaneovergang til omsøkt areal. Det antas derfor at strandsona inkludert innmarksbeite ikke
har blitt brukt.
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Bårdseng er i utgangspunktet en liten landbrukseiendom og har ingen selvstendig jordbruksdrift. En
deling som omsøkt vil overføre areal fra en eiendom i drift til en eiendom som mer er å anse som et
hobbybruk. Kallestad har derimot adkomst til arealet og har konkrete planer for drift og skjøtsel der.
En kan derfor forvente økt bruk og utnytting av arealet. Hensynet til en tjenlig bruksstruktur taler
mot deling, men det er positivt om deling kan medføre en bedre utnyttelse av arealet ifm
tilleggsnæring.
Driftsmessig god løsning:
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes.
Både drifts- og arronderingsmessig er det opplagt at dette arealet passer bedre som en del av
Bårdseng enn Nordlien. Nordlien har ikke tilgang til arealet, mens Bårdseng har tilgang til sin teig som
ligger inntil omsøkt areal og som dermed gir tilgang til denne. Det taler for at deling skal tillates.
Arealressursvernet:
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Det skal også hindre oppdelinger som gjør det vanskelig å
nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at jorda kommer ut av drift, i tillegg
til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små eiendommer. Begrepet «arealressursene»
gjelder også bl.a. bygninger.
Arealet som søkes fradelt skal nyttes til LNF formål. Kallestad ser mulighet til å bruke omsøkt areal
sammen med eget areal til utleie av hytte med strandsone og fiskerett. Dette innebærer skjøtsel av
arealet og en strandsone som blir ivaretatt. Det betyr likevel ikke at Kallestad får utnyttet
beitemuligheten som er på arealet. Men siden Nordlien selv ikke har hatt tilgang til arealet har ikke
han heller fått utnyttet beiteressursene der. Det vil derfor ikke bli endring i skjøtselen av
beitearealet, men en kan forvente skjøtsel og økt bruk av strandsona som natur- og friluftsområde.
Fradeling vurderes til å være positivt.
Andre hensyn:
Formuleringen ”mellom anna” i tredje punktum § 1 i jordlova viser at oppramsingen ikke er
uttømmende. For at det ikke skal være tvil om hva som kan trekkes inn, går det fram av tredje
punktum at det ved vurderingen av hva som er en tjenlig variert bruksstruktur også kan legges vekt
på ”andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova”. Det innebærer at det ved
vurderingen etter tredje ledd ikke kan tas hensyn til andre momenter enn de som faller inn under § 1
i jordloven.
Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en
fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier.
Omsøkte fradeling treffer dette vurderingsmomentet godt. Med fokus på å ta i bruk strandsona som
egnet fiskeområde må en regne med at arealet i større grad vil bli skjøttet med tanke
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framkommelighet til egnede fiskeplasser. Det kan også bidra til en bedre utnyttelse av fisk som
fornybar naturressurs i Lågen. Fradeling vurderes til å være positivt.
Helhetsvurdering:
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med
hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har likevel blitt
tillatt for helt små arealer der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å kunne slå et mindre
areal sammen med et større naboareal.
Det vurderes til at tillatelse til deling av parsellen er i tråd med jordlovens formålsbestemmelse om å
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til driftsmessig gode løsninger.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Hans
Kristoffer Nordlien om fradeling av omsøkt areal med g/bnr 62/1 på 6,7 daa slik at denne
kan selges til David Kallestad som tilleggsareal til g/bnr 61/1.
2. Omsøkte deling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller
delingssamtykket.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Anne Guro Kjernli
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GBNR 60/1 - SKARSMOEN - SØKNAD OM KONSESJON

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Halvor Vedum
21/2690

Arkiv: V60 &18

Saksnr.: Utvalg
109/21
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
12.10.2021

Vedlegg:
Landbrukstakst utstedt av takstmann Amund Forset datert 11.11.2020
Kartutsnitt Skarsmoen 1:50000
Kartutsnitt seter og parsell i Øyer Statsallmenning 1:20000
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Konsesjonssøknad datert 09.07.2021
Kjøpekontrakt mellom partene datert 09.07.2021
Salgsoppgave utstedt av Landkreditt Eiendom
Sammendrag:
Andreas Bergesen Kolstø søker konsesjon på Skarsmoen gård g/bnr 60/1 i Øyer kommune.
Selger er Merethe Grendal Næsbø. Kommunedirektøren mener ervervet gir en god
driftsmessig løsning og at erverver er skikket til å drive eiendommen. Kommunedirektøren
mener den avtalte kjøpesummen ligger om lag kr en million over eiendommens verdi satt
etter bruksverdiprinsippet.
En stor andel av eiendommens aktiva er knyttet til bygninger som er tilrettelagt for
turistvirksomhet og utleie. Kommunedirektøren vil bemerke at det er større usikkerhet
knyttet til fastsettelse av bruksverdi av slike bygg enn rene landbruksbygg. Eiendommens
næringsgrunnlag er i stor grad også relatert til anna virksomhet enn tradisjonelt landbruk.
Etter en samlet vurdering er kommunedirektøren kommet til at hensynet til en
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling kan tillegges mindre vekt enn f.eks. hensynet til
bosetting og verdiskapning. Dette i lys av at Skarsmoen i stor gard framstår som en
turistbedrift. Kommunedirektøren tilrår på dette grunnlaget at kjøpesummen godkjennes og
at søknad om konsesjon innvilges. Av hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet, mener kommunedirektøren at det bør settes vilkår om fem års personlig
boplikt med ett års frist for tilflytting.
Saksutredning:
Andreas Bergesen Kolstø søker konsesjon på Skarsmoen g/bnr 60/1 i Øyer kommune. Selger
er Merethe Grendal Næsbø som selv kjøpte eiendommen i 2012. Den avtalte kjøpesummen
er kr 7.550.000.
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Kolstø er bosatt i Hof i Vestfold og Telemark fylke. Han opplyser at det er tre familier som
planlegger å flytte til garden; han og hans familie, hans foreldre og hans bror med familie.
Det er opplyst at det planlegges å etablere tre boenheter i våningshuset hvor de skal ha
felles husholdning.
Erververs formål opplyses å være økologisk grønnsaksproduksjon som markedshage,
honningproduksjon med 15-20 bikuber, småskala geitehold og eggproduksjon. Det
planlegges melkeproduksjon med 15-20 kyr med lokal foredling. Dyrkamarka og arealene i
fjellet vil bli benyttet til grasproduksjon og beite. Fire av utleiehyttene skal leies ut.
Som kvalifikasjoner opplyses det at erverver har tatt agronomutdanning på videregående
skole.
FAKTA OM EIENDOMMEN:

Dyrkamarka i Skarsmoen ligger fordelt på fem skifter rundt garden mellom 2,6 og 15 daa.
Det vesentligste av dyrkamarka ligger i Øyer Statsallmenning. Festenr. 315 er en tilleggsjordparsell beliggende ved Pølen. Festenr. 513 er setra i Åstdalen. Her ble det drevet setring
inntil for ca. 20-30 år siden.
Skogen ligger i hovedsak rundt garden. Deler av skogen ligger mellom Kongsvegen (gamle
E6) og Lågen. Det er en mindre teig i baklia som ligger innenfor naturreservat.
Bygningsmassen på gården består av følgende:
-Våningshus med resepsjon, kjøkken, spisesal, 6 utleierom m/bad, leilighet for
brukerfamilien m.m.
- Driftsbygning brukt til melkeproduksjon
- Vognskjul/garasje
- Stabbur
- 4 utleiehytter
- 2 eldre små utleiehytter
På setra i Åstdalen er det eldhus, uthus og seterfjøs. På dyrkningsparsellen er det ei kvilebu.
Tidligere eier har drevet med gårdsturisme (hytteutleie, besøksgård, ridning på hest,
møtelokaler). Melkeproduksjonen på gården ble avviklet i 2018 og melkekvota er solgt.
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:
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1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosettingen
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Dette ervervet faller ikke
inn under disse unntaksbestemmelsene.
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom
som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1.
2.
3.
4.

om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
om erververen anses skikket til å drive eiendommen
om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet

Konsesjonsloven § 9a sier følgende:
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre
eiendommen er en ren skogeiendom.

Vurdering:
Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette
formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg
gjeldende i saken, jf. konsesjonslovens formål. Hvorvidt en konsesjonssøknad skal innvilges
eller ikke beror på en konkret og individuell vurdering. Ingen har krav på konsesjon, men
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det er for øvrig driveplikt på
jordbruksarealene.
Boplikt
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i
konsesjonsbehandlingen. I følge §11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig
ressursforvaltning og kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt,
og om boplikten skal være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som
tar sikte på å øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den
bosettingen en allerede har i kommunen.
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Eiendommen har over 35 daa dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett overtok
eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt, dersom en tilflyttet eiendommen
innen ett år og bebodde den i minimum fem år (lovbestemt boplikt).
Bosettingshensynet
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i,
jf. rundskriv M-3/2017. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes.
Skarsmoen ligger mellom Øyer og Tretten og det er 5 km til Tretten sentrum. Til Lillehammer
er det ca. 25 km. Eiendommen ligger med kort avstand til både Kongsvegen og E6, og ligger
utenfor område med nedsatt konsesjonsgrense. Dette er et område hvor fraflytting
sannsynligvis ikke vil være et problem. Hensynet til bosetting taler derfor i mindre grad for at
det er nødvendig å oppstille vilkår om boplikt.
Vanligvis er det slik at en bebodd eiendom holdes bedre i stand enn en ubebodd eiendom.
Dermed vil boplikt være påkrevd ut fra hensynet til helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet. Erfaringer viser også at eiendommer som bebos av eier holdes i bedre
hevd enn eiendommer som blir leid ut. Når eiendommen bebos av eier, gir det også større
deltagelse i lokalmiljøet da leietagere oftere skifter bosted. Det er kommunen som setter
vilkår for konsesjon, og dermed hvor lang boplikten skal være. I slike sammenhenger har det
vært vanlig å sette vilkår om 5-års boplikt, som er det samme som den lovbestemte
boplikten for overdragelse på odel.
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning
Vurderingstemaet under dette punktet er om det bør oppstilles 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 Skarsmoen ble melkeproduksjonen avviklet i 2018, i de senere årene har tidligere eier
drevet grønn omsorg gjennom Inn på Tunet. Nye eier opplyser om i søknaden at skog, dyrka
mark og setrene i hovedsak vil bli brukt til grasproduksjon og beite, da de har som planer om
å drive økologisk grønnsaksproduksjon, honningproduksjon, småskala geitehold og
eggproduksjon. Det er også opplyst om at de ønsker melkeproduksjon med 15-20 dyr til
lokalforedling. De 4 moderne utleiehyttene vil bli leid ut.
Kommunedirektøren mener etter dette at hensynet til helhetlig ressursforvaltning med
tyngde taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt.
Hensynet til kulturlandskapet
Kommunedirektøren mener at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta
kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og
behovet man har hatt for å utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare
menneskene som kan forvalte og vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene
synes å ha mindre eksistensiell betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når
mennesket er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes å være forenlig med at eier
ikke er til stede på eiendommen.
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Kommunedirektøren legger til grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av
kulturlandskapet med eiers stedlige tilværelse. En mener derfor at personlig boplikt på en
bedre måte vil ivareta kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet holdes best
i hevd når mennesket er i og i pakt med landskapet, noe som ikke synes forenlig med at eier
ikke er tilstede på eiendommen.
Bolighusets tilstand
I noen tilfeller kan bolighusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler mot
å pålegge boplikt.
Våningshus med resepsjon, kjøkken, spisesal, 6 utleierom m/bad, leilighet for brukerfamilien
m.m. var oppsatt i 1760, det ble restaurert i 1988 og ombygget og modernisert i 1993. I
landbrukstaksten av 11.11.2020 beskrives bebyggelsen som normalt vedlikeholdt, men at
det likevel må påregnes kostnader til vedlikehold og reparasjoner av bygninger.
Så skal kommunen vurdere om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den
kan oppfylles av andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av
leietagere med den ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom
fast, i større grad bidra i lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort
periode. Eier vil i større grad enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden,
både mhp. vedlikehold og det rent estetiske, ved å holde det ryddig og skjøttet på og rundt
gardstunet. Kommunedirektøren mener derfor at boplikten bør være personlig.
Samlet vurdering av boplikt
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere
hus står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det igjen kunne ramme
landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og bygda sitt særpreg.
Fraflytting fra utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive
landbruksarealer i sentrale strøk. Kommunedirektøren er kommet til at det er tungtveiende
grunner for at det bør være boplikt som vilkår for ervervet og at konsesjonssøker bør
pålegges en personlig boplikt i fem år.
Driftsmessig løsning
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer
for å få det til. Ved vurdering av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.
Driftsbygningen er på totalt 485 m², og har fjøs/stall, silo, ganger/sluse. Maskinrom,
garasjerom og wc. En evt. ny oppstart med husdyr vil kreve betydelig påkosting, nesten
uansett produksjonsform. Dette både i forhold til dagens krav til dyrevelferd, håndtering av
fôr og gjødsel, og HMS.
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Formålet med ervervet er økologisk grønnsaksproduksjon som markedshage,
honningproduksjon, småskala geitehold og småskala eggproduksjon. Det er også ønske om
melkeproduksjon med 15-20 kyr til lokalforedling. Skog, dyrket mark og setrene vil bli brukt
til grasproduksjon og beite. Utleiehyttene skal leies ut.
Kommunedirektøren mener hensynet til driftsmessig løsning er ivaretatt ved ervervet, og at
erververs formål ikke bryter med intensjonene i konsesjonsloven.
Det gjøres oppmerksom på at produksjon av melk både for salg og lokalforedling må skje i
samsvar med kvoteordningen for melk som sier at «Ethvert foretak som produserer melk
som foredles på, eller i nærheten av, den landbrukseiendommen der melken produseres, kan
få beregnet en lokalforedlingskvote tilsvarende produksjonstakene i § 4 tredje ledd,
fratrukket eventuelle grunnkvoter som foretaket disponerer»
Erververs kvalifikasjoner
Det kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning for å kjøpe en gard. Iht. rundskriv M1/2021 må det foretas en konkret helhetsvurdering av om søker er skikket, og at det skal
utvises varsomhet når dette spørsmålet vurderes. Dette må uansett vurderes opp mot
mulighetene av å oppfylle driveplikten i jordloven §8 annet ledd ved bortleie.
Andreas Bergesen Kolstø er for tiden bosatt i Hof i Holmestrand kommune i Vestfold og
Telemark. Han har tatt agronomutdannelse på videregående nivå, og er utdannet lærer.
Sammen med kone, bror og foreldre har han drevet småbruk i Vestfold på selvforsyningsnivå
med geiter, høner, bier og grønnsaksproduksjon. Hele familien skal nå flytte til Skarsmoen.
Hans mor har voksenagronomutdanning, broren har fordypet seg i regenerativt jordbruk og
svigerinnen har utdannelse innen jordhelse. Erverves kompetanse anses å være tilstrekkelig.
Prisvurdering
Gjennom rundskriv M-1/2021 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. For bebygd
eiendom med mer enn 35 daa dyrkamark eller 500 daa produktiv skog skal det gjennomføres
priskontroll der kjøpesummen er over kr 3,5 mill. Det er avkastningsverdien som skal legges
til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for
vurdering av jord- og skogarealer.
For bygninger skal nedskrevet gjenanskaffelsesverdi
benyttes. For enkelte bygg kan det benyttes andre verdsettingsmetoder, f.eks kapitalisert
utleieverdi. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om
kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte.
En stor andel av eiendommens samlede aktiva er knyttet til våningshuset og hus/hytter som
brukes ifm. utleie eller turistvirksomhet. Det vil være stor usikkerhet ved fastsettelse av
bruksverdi av slike bygg der verdien i stor grad er knyttet til teknisk tilstand og behov for
vedlikehold, påregnelig lønnsomhet ved anna virksomhet enn landbruk og risiko.
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Landbrukskontoret repr. ved Marie Skavnes og Geir Halvor Vedum foretok den 28.
september 2021 besiktigelse for å se nærmere på bebyggelsen på eiendommen. Det ble søkt
bistand ifm. verdivurderingen fra interkommunal skjønnsnemnd i forpaktningssaker.
Nemndsmedlem Kjell Skarstad deltok under besiktigelsen og har gitt faglige råd ifm.
verdivurderingen. Videre deltok selger Merethe Næsbø. Konsesjonssøker Andreas B. Kolstø
var invitert, men kunne ikke møte.
I forbindelse med salget ble eiendommen taksert av takstmann Amund Forset i
Takstgruppen AS. Det er hensiktsmessig at kommunen ved vurdering av konsesjonspris tar
utgangspunkt i en allerede utarbeidet takst, men på selvstendig grunnlag vurderer
eiendommens bruksverdi.
Forset har satt takstverdi basert på konsesjon til 7,9 mill, noe som er litt høyere enn den
avtalte kjøpesummen på kr 7.550.000. Forset har vurdert de ulike enkeltkomponenter slik:
Våningshus

3 000 000

Driftsbygning

800 000

Garasje

100 000

Stabbur

50 000

Dyrket mark

600 000

Skog

350 000

Utleiehytter

3 000 000

Samlet verdi:

7 900 000

Våningshus:
Den indre tømmerkassa i våningshuset er fra 1760, bygningen er siden påbygd og restaurert
i flere omganger. Siste utbyggingstrinn var i 1993 før OL hvor det ble bygd storstue med
spisesal/møterom. Det er kjøkken som er tilrettelagt for storhusholdning, kjølerom mm.
1. etg har hovedfunksjon som besøksdel og privat bolig. I 2. etg er det seks utleierom med
flere bad/wc og hybelkjøkken. I 3. etg (innredet loft) er det ei leilighet. Det meste er anlagt
før OL og er i den stand og stil som var på den tid. Romstruktur/planløsning er preget av
behovet for god arealutnyttelse innenfor rammene av et relativt begrenset areal og av de
bærende konstruksjoner. Det er påvist taklekkasjer og fuktskader i deler av bygget.
Hoveddelen har tilfredsstillende tak. Det er ikke påvist fukt i kjeller. Elektrisk anlegg og
røranlegg framstår som tilfredsstillende. Det må forventes en del vedlikehold på bygningen
framover.
Bygningen skal både tjene som bosted for brukerfamilien, men kan også fungere som bosted
for kårfolk eller for utleie. Det er derfor legitimt å kunne legge en større verdi på en slik
bygning enn om den kun hadde fungert som bosted for brukerfamilien. Den er såpass
spesiell at det er krevende å beregne en nedskrevet gjenanskaffelsesverdi.
Kommunedirektøren mener takstmann Forset har lagt seg på et fornuftig nivå mht.
bygningens verdi og velger å videreføre denne i konsesjonsprisvurderingen.
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Driftsbygning:
Byggeåret er 1920, den er påbygd i 1975 og 2006. I 2006 ble fjøset ombygd til løsdrift på
melkeku med 2x3 fiskebeinsstall og melkegrav. Det har vært plass til vel 30 melkekyr pluss
påsett. Det har ikke vært plass til framfôring av okser. Det er gjødselkjeller under deler av
bygget. Total bruksflate er ca. 485 kvm med tillegg av låve.
Melkekvota ble solgt i 2018. Det må gjenspeiles i verdien av driftsbygningen. Denne er
innredet for en produksjon som p.t. ikke er aktuell på garden. I 2019 ble det påbegynt en
ombygning av fjøset til stall, uten at dette er fullført. Forset skriver i taksten at bygningen
tilfredsstiller funksjonskrav, men at det ved en evt. oppstart av melkeproduksjon må
påregnes betydelige kostnader. Kommunedirektøren mener det er store begrensninger i
fjøsets potensial som et framtidsrettet husdyrfjøs. Dette ut fra bl.a. romløsning, takhøgde og
bærende konstruksjoner. Ut fra at det er et stort bruksareal, romslig gjødselkjeller og låve
velger kommunedirektøren likevel å legge takstmannens vurdering til grunn.
Garasje og stabbur:
Garasjen er oppført i bindingsverk og framstår som enkel og utidsmessig. Den fungerer som
privat garasje og vedskjul. Stabburet er i laftet tømmer og med bordtak.
Kommunedirektøren har ingen merknad til takstmannens verdisetting.
Jordbruksaktiva:
Det fulldyrkede arealet er hovedsakelig egnet til grasproduksjon. Arealene nede i bygda må
regnes som normalt god jordkvalitet med enkelte arealer som er mindre lettdrevne og noe
behov for drenering. Innmarksbeite nede i bygda er av normalt god kvalitet. Takstmannen
har satt en verdi på dyrket mark som i snitt utgjør i overkant av kr 3.800/daa.
Kommunedirektøren mener det må hensyntas i verdivurderingen at en stor andel av
dyrkamarka ligger på festearealer i statsallmenningen. Dyrkingsparsellen ved Pølen ble
oppdyrket i 1978 og ligger på myrjord. Etter det kommunedirektøren kjenner til er det behov
for både vedlikeholdsgrøfting og fornying av gjerder. Etter en helhetsvurdering mener
kommunedirektøren at verdien av arealene ved Pølen kan settes til kr 50.000, inkl verdi av
kvilebu. Verdien vil i hovedsak gjenspeile nedskrevet gjenanskaffelsesverdi av kvilebu og
gjerder.
Setra i Åstdalen har vært brukt til melkeproduksjon, men det er tvilsomt om fjøset kan tas i
bruk ifm. setring uten betydelig påkosting. Dette kan ikke tillegges verdi. Seterhuset er
oppført i bindingsverk på 1950-tallet. Lav standard. Dyrkamarka består i stor grad av
myrjord. Etter det kommunedirektøren kjenner til har dyrkaarealene ikke vært drevet
maskinelt på noen år. Det ble utarbeidet en grøfteplan for arealene i 2013 og det ble
innvilget kr 68.000 i tilskudd til drenering. Grøfteplanen ble ikke gjennomført. Det er tvilsomt
om arealene i dag er drivverdige uten større investeringer.
Setra har verdi som beitemark og allmenningsretten gir beiterett i utmarka. For setra settes
en samlet verdi kr 200.000. I dette ligger nedskrevet gjenanskaffelsesverdi av seterhus og
gjerder.
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For jordbruksarealene settes en verdi på kr 4.000/daa for dyrkamark og kr 2.000 for
innmarksbeite. Samlet utgjør dette avrundet kr. 175.000.
Skog:
Det er ca. 184,7 daa produktiv skog på eiendommen. Omtrent halvparten på høy bonitet og
den resterende halvparten er av middels bonitet. Ifølge tall hentet fra Allma (Glommen
Mjøsen Skog) om eiendommen, så er produksjonsevnen i skogen på 81 m³/år. Iht.
skogfondsystemet er det avvirket ca 820 m3 i 2017 og ca 350 m3 i 2009-10. Verken etter
drifta i 2009-10 eller i 2017 synes det å være gjennomført skogkulturtiltak. Innestående på
skogfondkonto er kr 37.772.
Skogen bærer preg av overavvirkning og manglende utført skogkultur. Arealene ned for E6
har til dels vanskelige driftsforhold. Det må også gjensettes ei kantsone mot Lågen som kan
skjøttes, men ikke sluttavvirkes. Det er heller ikke særlig hogstmoden skog på denne teigen.
Samlet kan en si at skogressursene er små og kommunedirektøren velger å sette en sum på
skogen på kr 150.000, inkl skogfondsavsetning. Det utgjør ca kr 815/daa.
Utleiehytter:
Det er fire utleiehytter ovenfor gardstunet som er satt opp i tiden rundt OL-94. I tillegg er
det to mindre utleiebygg inne på tunet. Alle har egne bad/wc og kjøkkenløsning.
Takstmannen har satt verdi på disse samlet til kr 3.000.000 basert på årlig netto utleieverdi
350.000 og 12% kapitaliseringsrentefot.
Under besiktigelsen opplyste tidligere eier om aktuelle utleiepriser og marked. Det er de fire
hyttene som utgjør størst utleiepotensiale og som enklest kan leies ut på lengre horisont. De
to andre utleieenhetene er mer aktuelle for kortere utleieperioder. De fire utleiehyttene
representerer et årlig utleiepotensial på ca kr 100.000 per hytte, inkl strøm. For de andre er
det noe mindre. Samlet brutto utleieverdi settes til kr 500.000.
Det meste av oppvarminga i Skarsmoen er basert på strøm. Årlig nettoforbruk ligger i
størrelsesorden 250.000 kWh. Det er rimelig å henføre anslagsvis 150.000 kWh til
utleieobjektene. Driftsutgifter til strøm, kommunale avgifter, forsikring og administrasjon for
utleiedelene anslås til kr 200.000/år. Videre er det nødvendig å avsette ytterligere kr
100.000/år til vedlikehold og reparasjoner. Det må påregnes store vedlikeholdsinvesteringer
i disse bygningene etter hvert. Årlig netto av utleie settes til kr 200.000. Det skal benyttes 4%
kapitaliseringsrente for jord- og skogarealer. For andre aktiva hvor inntektsgrunnlaget er
knytta til annet enn landbruksvirksomhet kan høyere kapitaliseringsrente benyttes.
Kommunedirektøren mener at det bør brukes minimum 6%-poeng risikopåslag for denne
type bygninger. Med 10% kapitaliseringsrente gir dette en bruksverdi på kr 2.000.000.
Det ble også opplyst at eiendommen har privat brønn med rense- og UV-filter.
Filtreringsløsningen ble opplyst å ikke være i drift. Vannforsyningen har vært sårbar, det er
derfor etablert borebrønn. Denne er heller ikke i drift bl.a. grunnet mye kalk i vannet og
påfølgende driftsproblemer.
Samlet verdioppstilling etter konsesjonsprisvurdering:
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Våningshus

3 000 000

Driftsbygning

800 000

Garasje og stabbur

150 000

Aktiva i Øyer statsallmenning

250 000

Dyrket mark

175 000

Skog

150 000

Utleiehytter

2 000 000

Samlet verdi:

6.525.000

Ut fra de samlede verdikomponenter mener kommunedirektøren at eiendommens verdi
etter bruksverdiprinsippet ligger rundt 6,5 mill. Det er altså en differanse opp til
kjøpesummen på rundt en million.
Samlet vurdering
Den/de som erverver Skarsmoen bør bebo eiendommen, noe man oppnår ved å gi vilkår om
boplikt. Denne bør være en personlig plikt for eieren.
Den driftsmessige løsningen og erververnes kompetanse anses god nok til at det skal kunne
gis konsesjon.
Kjøpesummen synes å være om lag en mill høyere enn det som kommunedirektøren har
funnet av verdier etter konsesjonslovens prinsipp om bruksverdi for landbrukseiendommer.
I rundskriv M-1/2021 kap 5.2.11 står det mellom anna følgende:
«Hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling er bare aktuelt hvor ervervet
skjer til landbruksformål, og er et moment det skal legges særlig vekt på. Hensynet supplerer
momentene som er nevnt i § 9, og kan begrunne avslag på konsesjonssøknaden.
Det skal imidlertid foretas en helhetsvurdering av alle momentene. Selv om kommunen
mener at prisen er for høy, kan kommunen følgelig etter en samlet vurdering gi konsesjon.»
Det er viktig å påpeke at det er en stor bygningsmasse på eiendommen som er vanskelig å
verdiberegne. Det er derfor usikkerhet knyttet til verdiene til enkeltelementer. Som
landbrukseiendom har Skarsmoen slik den framstår i dag relativt begrenset verdi utover å
tjene som bosted. Det er begrensede arealressurser, melkekvota er solgt og landbruksbygningene har stort behov for påkost. En stor del av ressursgrunnlaget ligger imidlertid i at
dette er en gard som er videreutviklet til turist- og utleieformål.
Kommunedirektøren mener det er riktig å avslå konsesjonssøknader for landbrukseiendommer der kjøpesummen klart strider mot hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig
prisutvikling. I Skarsmoen er næringsgrunnlaget knyttet til anna næring trolig større enn for
grunnlaget til landbruksproduksjon. I dette tilfellet mener kommunedirektøren derfor at det
er åpning for å godta en kjøpesum høyere enn fastsatt konsesjonspris.
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Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 har overordnede målsettinger om at
landbruket skal ha flere ben å stå på, noe som gir økt synlighet, sysselsetting og
verdiskapning. I dette ligger en økt satsing på opplevelsesnæring og samhandling mellom
landbruk og reiseliv. Dette gjenspeiles også i målsettingene om forvaltningen av
ressursgrunnlaget. Dette skal vi få til gjennom bl.a. ved at «handlingsrommet i jord- og
konsesjonsloven bør brukes for å fremme produksjon, sysselsetting og verdiskapning i tråd
med næringa og yrkesutøvernes behov».
Skarsmoen er en spesiell eiendom og det er trolig en begrenset målgruppe for aktuelle
kjøpere. Det er viktig at eiendommens egenart kan videreføres ved at de nedlagte
investeringer kan nyttes til slik næring som det er tilrettelagt for.
Etter en totalvurdering er kommunedirektøren kommet til at hensynet til en
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling kan vektes noe ned ved konsesjonsbehandlingen og
at kjøpesummen derfor bør godkjennes. Det er derfor ikke saklig grunn for å avslå søknaden.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Andreas
Bergesen Kolstø på erverv av landbrukseiendom g/bnr 60/1 i Øyer kommune.
2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes.
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erverver
tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse
og bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Marie Skavnes
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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN - TIDSAVGRENSEDE KRAV OM
TILSYN
HØRING - PLANPROGRAM - TEMAPLAN FOR NATURMANGFOLD FOR GAUSDAL KOMMUNE
2022-2032
EKOMPORTALEN - DATO FOR LOVKRAV OG INFORMASJON OM WEBINAR MM SENDT FRA
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
INNSPILL TIL OMRÅDER FOR NATURTYPEKARTLEGGING 2022
OFFENTLIG ETTERSYN - PLANFORSLAG - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET
OG NATUROPPLEVELSE 2022-2025
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Laila Odden
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