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159A REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA 
SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 159A  
Arkivsaksnr.: 16/2177     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
  
 
Vedlegg: 

1. Plankart fra forslagsstiller, datert 28.9.2020 
2. Reguleringsbestemmelser datert 28.09.2020  
3. Planbeskrivelse datert 10.5.2019 
4. ROS-analyse datert 10.5.2019 
5. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer datert 8.6.2020 
6. Notat VA-plan datert 20.5.2019, sist revidert 9.12.2019 
7. Flomutredning AsplanViak AS sist revidert 17.4.2020 
8. Begrenset høring planendringer etter offentlig ettersyn 
9. Sammendrag innkomne merknader ved høring med kommentarer 
10. Kommunedirektørens forslag til plankart datert 1.10.2020.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift sak 32/19 PU-møte 4.6.2019 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med reguleringsbestemmelser, sist revidert 28.9.2020 og 
kommunedirektørens forslag til plankart, datert 1.10.2020. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal 
behandling av Areal + AS på vegne av Hundbergslia 
hytteplanlag.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i verneskogsområde på begge 
sider av Holmsetervegen fra 800 moh. og grensa til 
Øyer statsallmenning.  
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget i møte 
4.6.2019, sak 32/19 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for merknader til 
planen var 22.8.2019. Ved fristens utløp var det kommet inn 17 merknader. Disse er 
sammenfattet med kommunedirektørens kommentarer i eget vedlegg til saken ved 
sluttbehandling. De merknadene som tas til følge er innarbeidet i planforslaget ved 

Planområde
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sluttbehandling. Innkomne merknader omfatter også innsigelse til planen fra NVE og 
Innlandet fylkeskommune. Innsigelse fra NVE gjelder sikkerhet mot flom og overvann samt 
vannforsyning. Innsigelsene er gjort rede for i saksframlegget og endringer av planen som 
følge av innsigelsen er avklart med NVE og innarbeidet i planmaterialet før sluttbehandling 
av planen. Innsigelse fra kulturminnemyndigheten i Innlandet fylkeskommune er avklart og 
innarbeidet i planmaterialet før sluttbehandling. Formelt bortfall av innsigelse gjøres på 
bakgrunn av vedtatt plan, som må inneholde de endringene som utgjør grunnlaget for at 
innsigelsen kan frafalle.  
 
FORSLAGSSTILLERS ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
- Forslagsstiller har tatt ut tomtene T7, T46 og T50 er tatt ut av planen 
- Noen tomter er re-lokalisert 
- Byggeformål er redusert på store eksisterende tomter som nå er tegnet med 
eiendomsgrenser men som opprinnelig var et punktfeste, jf. gjeldende reguleringsplan. 
Resterende areal av tomta er endret til LNF-formål der areal for nye tomter overskrider 2 
daa. Dette er videreføring av «sirkelprinsippet» i gjeldende plan som anga plassering med 
disponering av ca. 1 daa for hver tomt/punktfeste. 
- Inntatt byggegrense mot Nedre Hundtjønn. 
- Inntatt en henynssone på 10 m mot myr (H520 sikring av sårbar natur/myr og 
kantområder). 
- Justert bestemmelse om inngjerding 
- Inntatt bestemmelse om inngjerding rundt kulturminner 
- Inntatt bestemmelser om flom og overvann 
- Inntatt bestemmelse om utredningskrav VA 
- Tomt T44- Hensynsone H570-5 er justert. Arealformålet under hensynsonen beholdes som 
byggeområde.  
- Bestemmelse om oppstugu er tatt ut.  
 
NY BEGRENSET HØRING FØR SLUTTBEHANDLING 
På grunnlag av ønske fra forslagsstiller om endringer av tomter etter offentlig ettersyn, - 
endringer som kommunedirektøren oppfatter ikke ligger innenfor planens handlingsrom, ble 
disse endringene fra forslagsstiller sendt ut på en begrenset høring, jf. vedlegg 8.  
 
Det har kommet 6 merknader ved denne høringen hvorav 2 merknader fra samme 
hytteeiere.  
Sammendrag av merknader ved denne høringen med kommunedirektørens kommentarer 
følger vedlagt, - vedlegg 9. På grunnlag av merknader ved høring er T5, T6 og T23 flyttet noe. 
Tomt T13 er varslet tatt ut etter merknad ved høring. Merknaden beskrev et myrlendt 
område der tomten var tenkt plassert. Etter befaring fra kommunen av tomten 24.9.2020 
foreslås denne tatt ut av forslagsstiller, men det er ikke mottatt nytt plankart som hensyntar 
denne avgjørelsen.  
 
Kommunedirektørens vurdering av planforslaget: 
HOVEDGREP/PLANGREP OG ANTALL ENHETER 
I saksframlegg ved 1. gangs behandling tok rådmannen – heretter benevnt som 
kommunedirektøren- opp forholdet med tanke på å sikre at viktig kvaliteter i gjeldende 
område ikke ødelegges. «For Hundbergslia gjelder det eksempelvis at naboskap ikke blir for 
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tette, at natur ikke belastes med en urbanisert utbygging, at utbygging for infrastruktur ikke 
graver i stykker det som er av naturkvaliteter. Myrer skal ikke bygges ned og ny 
bebyggelse/tomter skal plasseres i god avstand til og mellom eksisterende bebyggelse.  
 
Det er etterspurt prinsipper ved fortetting med tanke på eksisterende hytter som 
eksempelvis, - ikke bygge inn eksisterende hytter med tanke på fri adkomst som 
hytten/tomten har i dag, beholde tilgang til friluftsområder inntil eksisterende tomter, 
plassering av tomter og bebyggelse for bevaring av eksisterende vegetasjon i et område med 
lav bonitet, unngå innbygging av tomter med veger på for eksempel 3 sider mv.  
 
Rådmannen vil vurdere antall enheter og endringer i arealdisponering og eventuelle 
inngrepsfrie områder på grunnlag av eventuelle merknader til dette tema ved offentlig 
ettersyn». 
 
Dette har vært hovedanliggende i planprosessen etter offentlig ettersyn. Dette gjenspeiles 
også i kommunedirektørens kommentarer i merknadsdokumentet, der prinsipper og 
føringer er i samsvar med det som her over er nevnt. Samtidig som det har vært arbeidet 
med å finne løsninger for å imøtekomme innsigelser som ble fremsatt. Merknader er enten 
tatt til etterretning eller til orientering, hvorav det første har medført endringer i enten 
plankart eller bestemmelser.  
 
Fylkesmannen i Innlandet har inngitt en merknad som støtter opp under prosessen 
kommunedirektøren fremførte behov for i saksframlegget til 1. gangs behandling, - at det 
etter det offentlige ettersynet må vurderes antall fremtidige hyttetomter i fortettingen.  
 
Kommunedirektøren har i dialog med regulant og grunneiere forsøkt å få til en reduksjon i 
antall tomter i tråd med merknaden, men har ikke vunnet gehør. Det legges derfor frem to 
alternativer til plankart til sluttbehandlingen. Kommunen har spurt om plankonsulenten 
kunne tegne ut et alternativt plankart på vegne av kommunen til sluttbehandling. På grunn 
av stor arbeidsmengde og endring i bemanning, hadde ikke Areal+ anledning til å gjøre dette 
før sluttbehandling. Kommunen har derfor kun krysset ut tomter i forslagsstillers plankart for 
å vise hvilke tomter kommunen mener skal utgå for å imøtekomme planforslagets intensjon. 
Intensjonen var en nennsom fortetting på inntil 25 nye hyttetomter innen planområdet i 
tillegg til 3 tomter som planen fysisk er utvidet med i kommuneplanprosessen.  
 
Forslagsstillers plankart til sluttbehandling inneholder 47 nye tomter:   
På bakgrunn av offentlig ettersyn og begrenset høring utsendt 30.6.2020, har forslagsstiller 
tatt ut følgende tomter; T7, T46 og T50. Det er muntlig formidlet at T13 også skal tas ut fra 
forslagsstiller etter begrenset høring. Dette er ikke innarbeidet i forslagsstillers plankart før 
sluttbehandling. Videre er det gjort noen tilpasninger mht. plassering av tomter. 
 
I dialog med forslagsstiller har det vært fokus på prinsippet om ikke å bygge inn eksisterende 
hytter og at fortettingen ikke må gå på bekostning av kvalitet i området og nennsom 
fortetting. Der det har vært utfordringer mht plassering har forslagsstiller heller ønsket en 
relokalisering enn å ta tomten ut av plankartet.  
 
På plankart til sluttbehandling er myrkanter sikret med en hensynssone på 10 m. Denne skal 
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forhindre bygging inn mot myrene. Nye tomter, som ved offentlig ettersyn var i konflikt med 
flomsoner eller myr er til sluttbehandlingen re-lokalisert, er tatt ut eller det er satt en 
byggegrense mot myr i tillegg til hensynsonen. 
 

Gjeldende plan (2005) viser 
byggeområder som oransje ringer. I 
bestemmelsene (2005) står det at en 
fritidstomt skal være ca. 1 daa. Noen 
eksisterende tomter er store, men i 
gjeldende plan er den oransje ringen da 
plassert over eiendommens eksisterende 
bebyggelse. Dette er videreført i 
planforslaget som ligger til 
sluttbehandling. De største tomtene har 

to arealformål; byggeformål og LNF-formål, der byggeformål utgjør under 2 daa rundt 
eksisterende bebyggelse. Dette plangrepet er for å hindre fortetting uten planprosess. 
Eksempelvis er en eiendom på over 2 daa mulig å dele, men det er ikke sikkert at det er 
hensiktsmessig eller ønskelig i plansammenheng. Kommunedirektøren mener det er viktig 
med styring av dette og har justert byggeområde for tomtene til under 2 daa slik at 
grunnlaget for deling av eiendommer og nye tomter ikke kan skje uten endring av 
reguleringsplan. Middels store eiendommer er begrenset med byggegrenser for å hindre 
bygging ned mot Nedre Hundtjønn. 
 
Kommunedirektørens plankart til sluttbehandling inneholder 30 nye tomter:   
Som utgangspunkt for justering av plankartet har kommunedirektøren hatt som mål at 
resultatet skulle være en fortetting av 25 tomter i tillegg til 3 tomter i en planutvidelse 
nordøst i området. Totalt 28 tomter. Dette er rammene som ble lagt for planprosessen. 
Kommunedirektørens forslag til sluttbehandling inneholder to tomter utover målet, men 
finner dette forsvarlig. 
 
I denne saken burde det vært varslet ny oppstart av planarbeidet med et høyere antall 
enheter da forslagsstiller så at ønsket fra de ulike grunneierne langt oversteg hva som var 
avtalt i planprosessen med kommunen.   
Kommunedirektøren skriver i saksframlegg til offentlig ettersyn; «Rådmannen (nå 
kommunedirektøren) vil vurdere antall enheter og endringer i arealdisponering og eventuelle 
inngrepsfrie områder på grunnlag av eventuelle merknader til dette tema ved offentlig 
ettersyn». 
 
Planprosessen viser en utvikling og endring fra planinitiativ, til varsel om oppstart og 
innlevert planforslag til behandling. Planinitiativet viste de innledende rammer for ønsket 
prosess fra grunneierne. Under viser utklipp fra innsendt planinitiativ. 

I påfølgende oppstartmøte ble det 
avklart at det kun var ønskelig å utvide 
planområdet i nordøstre hjørne av 
planen i tråd med et innspill gitt i 
kommuneplanen fra grunneier. Videre 
ble det i dialogen oppjustert antall 
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tomter med 66% til 25 tomter i fortetting nennsomt i vestre del av planområdet. Dette 
antallet var også annonsert i varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Begrunnelse for at antall tomter til fortetting har økt med nesten 100% fra oppstartsmøte til 
det offentlige ettersynet er ikke kommentert i innsendt planforslag og gitt noen utdypende 
redegjørelse for. Kommunedirektøren antar at grunneiere som har spilt inn ønske om 
hyttetomter på sin teig er hensyntatt av regulanten. At dette da har gått langt ut over 
rammene for planarbeidet er ikke forsøkt løst fra regulantens side. Det er 19 grunneiere 
innenfor planområdet som har regulerte hyttetomter på sine teiger fra tidligere. Av disse 
spilte 5 grunneiere til sammen inn ønske om 27 nye tomter i denne fortettingen. Allerede 
der er det misforhold mellom planlagt fortetting og grunneieres forventning til 
planprosessen.  
 
I forhold til kommunens forvaltningsansvar som planmyndighet er det kommunens rolle å 
balansere de ulike interessene i lys av rammene som planarbeidet ble gitt i oppstartsmøtet. I 
varsel om oppstart var det angitt planendring med inntil 25 + 3 nye tomter. 
Kommunedirektørens gjennomgang av merknader fra berørte naboer og regionale 
myndigheter gir i tillegg til oppstart varselet grunnlaget for de endringene som 
kommunedirektøren legger frem som et alternativ ved sluttbehandling av planen.  
 
Planforslaget ved offentlig ettersyn viste 50 nye hyttetomter (47+3 i utvidelse). Det har ikke 
vært mulig å komme fram til et omforent forslag for antall enheter/nye tomter som er mer i 
råd med varsel om oppstart. Kommunedirektøren har derfor på eget initiativ, med 
forslagsstillers forslag til plankart som utgangspunkt, redusert antall tomter i tråd med de 
rammer som var satt for planarbeidet.  
 
Kommunedirektøren mener det vil være svært uheldig dersom kommunestyret vedtar et 
planforslag med nær 100% overskridelse av antall tomter, slik forslagsstiller ønsker. Et slikt 
vedtak vil gi grunnlag for presedens for fremtidige planprosesser der en regulant kan legge 
inn flere tomter eller bebyggelse enn det planprosessen er berammet til. 
Kommunedirektøren finner heller ikke at områdets plassering, utenfor det tunge 
utbyggingsområdet i Hafjell, kan legitimere en slik overskridelse. 
 

Til venstre vises plankartet 
som har vært framlagt til 
offentlig ettersyn. Ringene, 
nummerert 1-6 markerer 
områder som har vært vurdert 
som problematiske mht. 
innebygging av eksisterende 
tomter, og / eller vært 
gjenstand for merknad. I dialog 
med forslagsstiller har forhold 
i området ved ring nr.1 -3 blitt 
løst. 
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Ring nr. 4 omhandler deling av eksisterende fritidstomt. Et gammelt vegfar går over tomten 
og skaper et naturlig dele. Det er eier av tomten som ønsker å dele. Merknad fra nabo er tatt 
til følge og fortetting er ikke innregulert. Grunneier kan evt. påklage reguleringsplanen. 
  
Ring nr. 5 – tomtene T5-T8 har vært gjenstand for diskusjon med forslagsstiller. Plankartet 
fra forslagsstiller til sluttbehandling viser at T7 er tatt bort og det er skapt en avstand mellom 
eksisterende tomter og de ønskede nye tomtene. Kommunedirektøren mener dette fortsatt 
gir en grad av innbygging og tomtene er bratte. Etter en helhetlig vurdering av planforslagets 
tomtefordeling grunneiere imellom har kommunedirektøren funnet at tomtene kan utgjøre 
en andel i de 30 nye tomtene. Kommunedirektøren har lagt til grunn at de ulike 
landbrukseiendommen som utgjør store deler av rammene rundt hyttebebyggelsen bør ha 
en lik fordeling av nye hyttetomter. 
 
Ring nr. 6 omhandler det kommunedirektøren mener er innbygging av eksisterende tomt. 
Tomt T51 foreslås tatt ut. Samme diskusjon har vært ført for tomte T31 og T32. 
Forslagsstiller har argumentert med at disse er tomter fra en disposisjonsplan fra 1970-tallet. 
Disposisjonsplanen fra 1970-tallet har ikke lengre rettsvirkning og det er reguleringsplanen 
fra 2005 som viser hvilke tomter som ble tenkt videreført fra gammel disposisjonsplan. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at T31, T32, i tillegg til T51 tas ut på grunn av prinsipp 
om innbygging av eksisterende tomt eller uønsket grad av fortetting. 
 
I forhold til merknader fra Fylkesmannen i Innlandet mht avvik i antall enheter ved varsel om 
oppstart og innsendt planforslag, vil kommunedirektøren foreslå følgende tomter tatt ut av 
plankartet for å nå antallet som var utgangspunkt for planprosessen. Tomtene er forsøkt 
fordelt slik at alle grunneiere som i forslagsstillers plankart har tomter også beholder tomter 
i kommunedirektørens forslag til plankart: 
Disse foreslås tatt ut, og er merket med rød ring i plankartet til kommunedirektøren: 
T1, T3, T10, T12, T13 (tomt i myr)T19, T22, T33, T34, T35, T 38, T40 og T49.  Videre foreslår 
kommunedirektøren at tomt T37 og T47 slås sammen til en tomt og reduseres til en høvelig 
størrelse.  
 
Kommunedirektørens forslag til plankart avviker vesentlig fra forslagsstillers plankart, og 
inneholder 30 tomter: 
T2, T4, T5, T6, T8, T9, T11, T43, T 15, T16, T14, T36, T18, T48, T37/47, T39, T20, T21, T42, 
T27, T26, T23, T24, T25, T45, T44, T41, T28, T29,T30. 
 
VANN OG AVLØP – NY INFRASTRUKTUR 
Et av målene med planrevisjonen var å kunne åpne for innlagt vann i fritidsbebyggelsen. 
«Notat VA-plan for Hundbergslia hyttefelt, Øyer kommune» er utarbeidet av Asplan Viak i 
planprosessen. Notatet er sist revidert 9.12.2019. Notatet svarer ikke ut NVEs innsigelse til 
planen i forhold til vannressursloven. NVE krever derfor at det inntas bestemmelser om krav 
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til utarbeiding av helhetlig plan for vann- og avløpshåndteringen innenfor planområdet før 
det kan tillates innlagt vann i bebyggelsen. Det må også avklares med Mattilsynet om 
området er å betrakte som en drikkevannskilde, eller om det kan sees som flere separate 
kilder. Før arbeid med vannforsyningsanlegg kan startes opp må NVE kontaktes for en 
lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens bestemmelser. Avklaring knyttet 
til vannforsyning og avløpsløsning må være avklart før tiltak for innleggelse av vann og 
utslipp av avløp kan behandles av Øyer kommune. Kommunen er gjort kjent med at flere av 
eksisterende hytter har innlagt vann i strid med planbestemmelsene. Det bør vurderes om 
hele planområdet skal underlegges en kartlegging slik at vurdering av forurensningskilder er 
kjent før det kan tas standpunkt til drikkevannskilder og avløpsløsninger. 
 
FLOM 
«Notat VA-plan for Hundbergslia hyttefelt, Øyer kommune» som ble lagt ut på offentlig 
ettersyn ble ikke ansett som tilfredsstillende arbeid med flomvurderinger i planområdet. Det 
foreligger nå en rapport «Flomvurdering Hundbergslia hytteområde» datert 17.4.2020. NVE 
har foretatt en gjennomgang av denne og anser utredningsgrunnlaget som tilfredsstillende. 
De angitte flomsoner og krav til sikringssoner/kantvegetasjon mv må innarbeides i plankart 
og bestemmelser og innsigelsen kan ikke frafalle før dette er ivaretatt.   
 
INNSIGELSE FRA NVE TIL FLOM OG OVERVANN 
NVE skriver i sitt tilsvar på oversendt oppdatert flom- og overvannsutredninger, jf. brev av 
20.5.2020, at NVE har ikke lenger merknader til den faglige utredningen og grunnlaget for 
innsigelsen er ikke lenger til stede. Men grunnlaget for innsigelsen opprettholdes til følgende 
forhold er ivaretatt: 
- Plankart må vise hensynssone fra fagrapporten uavhengig av underliggende arealformål 
- Bestemmelsene til hensynssone flom må inneholde dette: Det er ikke tillatt med nye 
byggetiltak i sikkerhetsklasse S2, uten at det sikres mot flom opp til gjeldende sikkerhetskrav 
gitt i TEK, og uten at denne sikringen påfører andre økt fare eller vesentlige negative 
konsekvenser for allmenne interesser. Det er tillatt med tiltak knyttet til friluftsliv etc. som 
ikke omfattes av sikkerhetskrav i TEK, og som ikke påvirker flomfaren negativt.  
- Det må inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt 
som avdekkes i fagrapporten fra AsplanViak slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§ 
28-1, 1-8, samt vrl § 7 og TEK.  
- Vannuttak: Foreslått bestemmelse: «Før arbeid med nytt vannforsyningsanlegg kan startes 
opp må NVE kontaktes for lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens 
bestemmelser». Dette er ikke tilstrekkelig og det må inn følgende i tillegg: «Lovmessig 
avklaring knyttet til vannforsyning må være på plass før nye byggetiltak kan igangsettes».  
 
NVEs anvisning er innarbeidet og ivaretatt i plankart og bestemmelser ved sluttbehandling 
av planen.  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Endringer i reguleringsbestemmelsene etter det offentlige ettersynet vises med rød tekst.  
 
Pkt 1 - Hensynsoner 
 Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder) H560 
Pkt 2 Kulturminner supplering til 1. avsnitt: 
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jf. bestemmelse pkt. 6.2, nr. 4 (H730 Båndlagt sone for kulturminner).  
 
Pkt 2.5 tillegg; 
  Alle inngrep for vann og avløpshåndtering i terrenget skal repareres og revegeteres etter  
  naturlike prinsipper. 
 
Pkt 2.10 tillegg; .. Byggesøknad skal vise på kart og i snitt… (, ledningstraséer og løsning for 
infiltrasjon av overvann). 
 
Pkt. 3.1.1. avsnitt endret: 
Samlet BYA skal ikke overstige 165 m2 hvorav samlet bebyggelse ikke skal overstige 125 m2 
BYA og 2 parkeringsplasser som utgjør 40 m2 BYA. 
 
Pkt. 3.1.2 Gesims- og mønehøyder, samt andre høyder, - tatt ut: 
Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1,5 m.  
 
Eksisterende bebyggelse må ved nybygg eller restaurering følge materialvalget nevnt over. 
Synlig grunnmur skal ikke være mer enn 30 cm høy. 
Tabell høyder endret ved at hytte med oppstugu er tatt ut.  
 
Pkt. 3.1.3 Oppstugu 
Oppstugu tas ut av bestemmelsene, - oppstugu tillates ikke.  
 
Ny 3.1.3 – endret fra 3.1.4, - tillegg: 
Det legges til et ord; - Kun der hyttas plassering er brattere enn 1:4, tillates … 
 
Pkt. 3.1.5 Gjerder på fritidseiendommer 
Inntil 200 m2 (endres fra 400 m2 ved offentlig ettersyn). Bygninger, der inntil halve 
omkretsen av bygget fungerer som del av gjerdet, skal ikke medregnes i inngjerdet areal 
Tillegg;  
Gjerder på fritidstomter innenfor hensynsone H570 Bevaring av kulturminner og -miljøer, 
kan vurderes etter nærmere avklaring med kulturminnemyndighetene. Søknader som 
berører hensynsonen skal oversendes kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune 
for godkjenning, jf. bestemmelsenes §8 pkt. 4. 
 
Pkt. 6.1 tillegg 2. avsnitt: 
Myrene, myrvegetasjon og myrkantvegetasjonen skal bevares.  
Siste avsnitt om gjerding tas ut da det er i motstrid til pkt 3.1.5 – Gjerding.  
 
Pkt. 8 Hensynsoner 
Pkt 1 – tillegg - NVE; 
Det er ikke tillatt med nye byggetiltak i sikkerhetsklasse S2, uten at det sikres mot flom opp 
til gjeldene sikkerhetskrav gitt i byggeteknisk forskrift, og uten at denne sikringen påfører 
andre økt fare eller gir vesentlige negative konsekvenser for allmenne interesser. Det er 
tillatt med tiltak knyttet til friluftsliv etc. som ikke omfattes av sikkerhetskrav i TEK, og som 
ikke påvirker flomfaren negativt. Kantvegetasjon i hensynssonen langs bekkeløpet skal 
bevares. Kun nødvendig tiltak for vedlikehold og sikring av kantvegetasjonen kan tillates.  
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Nytt kulepunkt 2: 
Hensynsone naturområde H560, sikring av sårbarnatur/myr og kantområder.  
 
Pkt. 9 Rekkefølgebestemmelser - kulepunkt 3 endret med hensyn til antall hytter som kan 
oppføres før det utløser krav til bygging av skiløyper, - endres fra 30 til 20.  
Nye punkt på bakgrunn av NVEs innsigelse: 
 
4.  Utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt som avdekkes i fagrapporten fra AsplanViak må 

ivaretas  
slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§28-1, 1-8, samt vrl § 7 og byggeteknisk 
forskrift. Tiltak må gjøres i forhold til de 2 stikkrenner og bru før nye byggetiltak kan 
igangsettes, - alternativt fordrøyningstiltak som kan hindre dette.  

5.  Før arbeid med nytt vannforsyningsanlegg kan startes opp må NVE kontaktes for en 
lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens bestemmelser». Avklaring 
knyttet til vannforsyning må være avklart før nye byggetiltak kan igangsettes. 

 
 
KONKLUSJON 
På bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn og avvik fra oppgitte antall nye tomter i 
varsel om oppstart og fremlagte planforslag ved 1. gangs behandling, vil 
kommunedirektøren fremlegge et alternativt plankart med reduksjon av antall enheter.  
Planen legges derfor frem for sluttbehandling med 2 alternative plankart, - plan fra 
forslagsstiller/grunneiere og kommunedirektørens alternativ til plankart med reduksjon av 
antall enheter. Kommunedirektørens begrunnelse er blant annet fare for presedens dersom 
plankart fra forslagsstiller vedtas i sluttbehandlingen.  
 
1. Forslagsstillers forslag til plankart, datert 28.9.2020, der 47 nye tomter er foreslått. 
 
2. Kommunedirektørens forslag til plankart, datert 1.10.2020.  Planforslaget inneholder 30 
nye tomter. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til 
plankart, da forslagsstillers plankart ikke er i tråd med planinitiativet korrigert for antall i 
oppstartsmøtet. Vedtak av forslagsstillers plankart vil få konsekvenser for kommende 
planprosesser der det ikke er enighet om hvilke overskridelser av utbygging kommunen kan 
akseptere i en planprosess. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med kommunedirektørens forslag til plankart, datert 
1.10.2020, og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020. 
 
  
Ådne Bakke        Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201709  
Arkivsaksnr.: 17/1695     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
  
 
Vedlegg: 

1A. Plankart, datert 30.9.2020, fra forslagsstiller 
1B. Plankart fra kommunedirektøren datert 30.9.2020 
2A. Reguleringsbestemmelser datert 30.9.2020, fra forslagsstiller 
2B. Reguleringsbestemmelser fra kommunedirektøren datert 1.10.2020 
3.   Kommunedirektørens kommentarer til forslagsstillers bestemmelser 
4. Planbeskrivelse, datert 6.8.2020 
5.   ROS-analyse, datert 18.5.2020 
6.  Notat flomberegning datert 3.8.2020 
7.  Plan og profil veg datert 29.5.2020 
8.  Notat merknader varsling planarbeid datert 21.11.2017 
9. Prinsipper OV-sikring 
10. Illustrasjoner 

 
Ikke vedlagt: 
Særutskrift PMU-møte 15.9.2020, sak 89/20 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Stubberudsætra ut til høring/offentlig ettersyn i minst 6 uker.  
 
Planforslaget inneholder 2 alternative plankart og -bestemmelser; forslagsstillers plankart og 
reguleringsbestemmelser datert 30.9.2020 og kommunedirektørens plankart datert 
30.9.2020 og bestemmelser datert 1.10.2020.  
 
 Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av 
Structor AS på vegne av Vestsia Eiendom AS.  
 
BELIGGENHET 
Vest for Storsteinsvegen, langs atkomstveg til Kringelåslia.   
 
PLANSTATUS 
Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ble vedtatt i 15.6.2017. 
Foreslått utbyggingsområde ligger inne i gjeldende 
kommunedelplan.  
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PLANPROSESS  
Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 11.8.2017. Her ble det konkludert med at 
aktuelle formål vil være i tråd med kommunedelplan og gjeldende områdereguleringsplan, 
og planavgrensning og prosess ble fastsatt. På bakgrunn av dette ble det det foretatt varsling 
av planoppstart den 2.10.2017. 
Etter varsling kom det inn 6 merknader. Innholdet i disse er oppsummert i et eget notat, 
med beskrivelse av hvordan planen hensyntar dem. 
 
Etter dette ble planforslag oversendt Øyer kommune den 3.1.2020. 
Øyer kommune kommenterte planforslaget i brev 23.1.2020. Her ble det stilt krav om at 
hensynssonen for Stubberudbekken utenfor planområdet i sør, ikke automatisk kunne 
videreføres uten ytterligere vurderinger i någjeldende planprosess.  
 
Det ble avholdt et møte mellom NVE, Øyer kommune og Structor den 25.2.2020. 
Oppsummering fra dette, samt øvrig gjennomgåelse av planforslaget ble gjort i møte med 
Øyer kommune den 12.3.2020. Her ble det avtalt å utføre en ytterligere vurdering av 
flomfare for å avklare om konsekvenser av flomhendelser oppstrøms vil påvirke 
planområdet, i tillegg til nedslagsfelt- og flomberegninger for Stubberudbekken som var 
utført tidligere. Videre ble det avtalt å justere/rette ut plangrensen i sør med sikte på å få 
færre grensepunkter ved fradeling, samt forenkle reguleringsbestemmelsene. 
Etter dette er revidert planmateriale utarbeidet ved gjennomføring av de avtalte 
justeringene/suppleringene. 
 
Konsekvensutredning 
I oppstartsmøtet ble det konkludert med at det ikke var behov for verken planprogram eller 
konsekvensvurdering da planinitiativet var i tråd med overordnet plan og gjeldende 
områdeplan. Det var ønskelig å regulere området til fritidsbebyggelse. Det er foreslått 
mindre tilpasninger av plangrense / formålsgrense for byggeområde som følge av detaljering 
ift overordnede planer. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel. 
 
FORSLAGSSTILLERS PLANFORSLAG 
Planområdet utgjør 85 daa og 
detaljreguleres til byggeområde for 
fritidsbebyggelse (leilighetsbygg / 
frittliggende hytter), samt tilhørende veger 
og skitraséer. I tillegg inngår et 
friluftsområde ovenfor Storsteinvegen, i 
tråd med områdeplanen. 
 Hovedinnhold i planen er:  
• Fritidsbebyggelse 
• Skiløypetrase 
• Veg 
• Friluftsområde. 
 

Revidert plankart mottatt 1.10.2020
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Området foreslås regulert for utbygging enten med fritidsleiligheter i 2 etasjer (BYA 35%) 
eller oppdelt i enkelttomter for hytter (BYA 30%). Hyttetomtene tenkes enten i normal 
størrelse med tre bygg eller mindre tomter med ett bygg.  
Det vises her til bestemmelsene i gjeldende områdeplan som angir at BYA ikke bør være 
mindre enn 20% og ikke over 30% i vesentlig grad. For leilighetsbygg mener forslagsstiller at 
en BYA på 35% vil være akseptabel, spesielt sett i forhold til at nødvendige parkeringsarealer 
skal inngå i %BYA. 
 
Det foreslås for leilighetsbygg en BYA på 35% og for hytter en %-BYA på 30, med en 
begrensning i bygningsmasse på maksimalt 200 m2 BYA for hytter og 250 m2 BYA for 
leilighetsbygg (4-6 enheter bygget sammen). Som angitt i områdeplanen skal det avsettes 2 
parkeringsplasser pr boenhet. Forslagsstiller ønsker å beregne 18 m2 pr parkeringsplass. 
Dette inngår i total BYA pr tomt/tun.  
 

Møte i Plan- og miljøutvalget den 15.09.2020 - Sak: 86/20 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet et alternativt forslag fra Øyer SP og Øyer SV som ble 
enstemmig vedtatt: 
«Saken sendes tilbake til adm. med følgende bestilling: 
- PMU skal ha saken tilbake i neste PMU-møte hvor forslagsstillers forslag til bestemmelser 
og plankart legges fram. 
- Kommunedirektørens forslag skal tydelig framkomme i bestemmelser og plankart. 
- I saksutredningen skal det tydelig komme fram fordeler og ulemper ved de ulike 
alternativene/forslagene samt om de ulike forslagene er i henhold til overordnende planer. 
- I saksutredningen skal det tydelig komme fram hvilke uenighet mellom forslagsstiller og 
Øyer kommune som er av politisk prinsipiell art. 

 Endringer i plandokumentene etter utsendelse av saken til politisk behandling skal 
kun være redaksjonelle endringer». 
 

 
REVIDERT PLANKART FRA FORSLAGSSTILLER MOTTATT 1.10.2020 
Nytt plankart og bestemmelser ble mottatt 1.10.2020. Dette plankartet er endret fra 

tidligere oversendelse ved at veg er ført ut 
av byggeområde gjennom LF6 og ender i 
skiløype. Det er ikke vedlagt noen 
beskrivelse av denne endringen i en 
planbeskrivelse eller noe begrunnelse for 
denne endringen.  
Planbestemmelser er endret på flere 
punkter der forslagsstiller og 
administrasjonen til forrige politiske 
behandling hadde avvikende syn. Som 
bestilt fra plan- og miljøutvalget er 
forslagsstillers plankart og bestemmelser 
lagt fram uten foreslåtte endringer fra 

kommunedirektøren. Kommunedirektørens kommentarer til bestemmelsene er listet opp i 
vedlegg 3. Videre er disse tatt inn i kommunedirektørens forslag til bestemmelser i vedlegg 
2B. 
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KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL PLANKART OG BESTEMMELSER 
Vegtrasé inn i området og nedover byggeområdet er fravikende fra forslagsstillers vegtrasé. 
Videre har kommunedirektøren tatt hensyn til føringer fra overordnet plan og 
områdeplanen, der det står at områder som er brattere enn 1:3 ikke skal vises som 
byggeområde. I kommunedirektørens plankart er bratte områder ikke vist som 
byggeområde.  
 
Kommunedirektøren har med utgangspunkt i forslagsstillers planbestemmelser endret disse 
der man ser at de fraviker bestemmelser vi har satt for andre områder med sammenfallende 
utfordringer. Dette gjelder spesielt bestemmelser om skjæring og fylling, støttemurer og 
bygging i bratt terreng. Videre har kommunedirektøren vært konsekvent mht beregning av 
BYA, slik at dette følger veileder om grad av utnytting.   
 
Vurdering 
 
Kommunedirektørens vurdering av innholdet i forslagsstillers planforslag 
I oppstartsmøtet ble det vurdert at planinitiativet var i tråd med overordnet plan for 
området, samt at det ikke var behov for konsekvensutredning av planforslaget.  
 
Ved mottak av planforslag må kommunedirektøren ta stilling til om planforslaget svare opp 
planinitiativet samt de forutsetninger og rammer som ble lagt til grunn i oppstartsmøtet og 
ført i pennen i oppstartsreferatet. Videre må kvaliteten på dokumentene og eventuelle 
mangler ved dokumentene vurderes. En slik gjennomgang må ta tid, og det må til en 
modningsprosess. Det vil derfor ta tid og endringer kan komme gradvis etter hvert som man 
jobber seg dypere inn i planmaterialet. Forslagsstiller har kommentert at 
kommunedirektøren over flere omganger har bedt om endringer i planforslaget. 
Kommunedirektøren finner det normalt at ikke alle elementer avdekkes ved første gangs 
gjennomgang av planmaterialet. Kommunen har tidligere behandlet planforslag på meget 
kort tid. Erfaringer fra slik saksbehandling, er at det ofte møtes med innsigelser i 
høringsperioden og at det etter vedtak fremkommer svakheter i planmaterialet som gjør at 
blant annet byggesaksbehandling i tråd med planbestemmelsene er vanskelig fordi det er 
mangler i bestemmelsene som er avgjørende for vedtak. 
 
Kommunedirektøren har forståelse for at plankonsulent og forslagsstiller uttrykker 
frustrasjon med kommunens saksbehandling der det kommer ønsker om endringer i flere 
omganger. Likevel finner kommunedirektøren at det er viktig at en planprosess, der 
forslagsstiller har brukt 2 år og 4 mnd. på fra oppstartsmøte til innsendt planforslag, 
gjennomgås grundig og modnes før 1. gangs behandling i kommunen. Plan- og 
bygningsloven legger en ramme på 12 uker fra innsending av planforslag til 1. gangs 
behandling. Dersom det er behov for lengre tid, må dette kommuniseres. Videre blir det 
pause i disse 12 ukene dersom det er dialog om planforslaget. Kommunedirektøren mener at 
tidsbruken i den kommunale gjennomgangen av dokumentene har vært korrekt og viktig. 
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ANTALL BOENHETER OG TYPE BEBYGGELSE  
 
I oversendt planforslag 18.5.2020 var antall enheter ikke angitt i bestemmelsene. Det var et 
planforslag med tuntomter, uten tomtedeling eller fordeling av type bebyggelse. Alle typer 
boenheter kunne bygges overalt. Estimert kunne det bli bygd 127 enheter med foreslåtte 
bestemmelser. Kommunedirektøren var av den oppfatning at planforslag med dette antallet 
enheter ikke var i tråd med overordnet plan og fremførte at et slikt plangrep ville utløse en 
konsekvensvurdering etter KU-forskriften. I reviderte reguleringsbestemmelser mottatt 
1.10.2020 er dette endret ved at kun BFR1 og BFR2 kan bebygges med leiligheter. Dette gir 
et endret grunnlag for vurderinger enn planforslag lagt til grunn ved 1. gangs behandling i 
plan- og miljøutvalget 15.9.2020, sak 86/20. Kommunedirektøren er av den oppfatning at en 
begrenset utbredelse av leilighetsbygg ikke utløser behov for konsekvensutredelse og vil ikke 
kreve dette. 
 
Selv om et planforslag ikke utløser konsekvensutredning må kommunedirektøren vurdere 
om planforslaget er i samsvar med gjeldende plan og overordnet plan i en grad som kan 
aksepteres. Dersom det ikke er i tråd med førende plangrunnlag må kommunedirektøren 
vurdere om planforslaget likevel kan legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Føringer og rammer for detaljplanen er gitt i områdeplanen H5 og H6 i Hafjell.  
 
I planbeskrivelsen for H5 og H6 i Hafjell (s. 12 og utover) er følgende føringer gitt: 
 

 Planområdet omfatter totalt 325 daa med arealer til ny fritidsbebyggelse. Områdene 
skal planlegges for tradisjonell frittliggende fritidsbebyggelse, med noe varierende 
størrelse på hyttene og tomtene. For deler av områdene kan det legges opp til mindre 
hytteenheter omkring 50 kvm i grunnflate, mens det i de større områdene tillates 
hytter med grunnflater på 200 kvm BYA. I snitt legges det opp til hyttetomter mellom 
0,7 til 0,85 daa pr. tomt. Dette gir planen et anslått fremtidig potensial for om lag 350 
nye hytter innen planområdet. 

 I reguleringsbestemmelsene er det stilt en rekke krav til utforming av 
detaljreguleringen for de enkelte delområdene. Det er åpnet for frittliggende 
fritidsbebyggelse, og det er et ønske om høy grad av utnytting innen de regulerte 
områdene for fritidsbebyggelse.  

 Deler av områdene ligger i relativt bratt terreng, og det vil for disse arealene bli stilt 
spesielle krav i forbindelse med detaljreguleringen av områdene. Her vil det bli stilt 
krav til særlig utforming av veger, bebyggelse og øvrige kvaliteter innen 
områdeavgrensingen. For de arealene som er brattest, vil det også bli aktuelt å ta ut 
areal som er regulert til utbyggingsformål. Dette gjelder særlig areal som ligger i 
terreng som er brattere enn 1:3. 
 

Fra vedtatte bestemmelser i områdeplan H5 og H6 - pkt. 2.1. - Byggeområde for 
fritidsbebyggelse; 
- I områder der terreng har stigning/fall 1:3 eller brattere tillates ikke inngrep i form av 
bebyggelse eller anlegg av veger, - jfr. KP «Terreng med større helning enn 1:3 skal ikke 
utbygges og heller ikke reguleres til utbyggingsformål». 
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Byggeområder 
Innenfor byggeområdene avsatt til byggeformål for fritidsbebyggelse kan det oppføres: 
- Frittliggende hytter med 1 etasje evt m/oppstugu 
- 2 hytter kjedet sammendrag 
- Fritidsleiligheter i flere etasjeplan 
 
I planinitiativet ble det krysset av for at ønske for planlegging var i tråd med overordnede 
planer. 

 
      Klipt fra innsendt planinitiativ, der det fremgår at det skal planlegges i tråd med vedtatt plan. 

Under vurderer kommunedirektøren forslagsstillers planforslag sett opp mot gjeldene 
områdeplan. 
 
Planforslaget legger ikke opp til kun tradisjonell frittliggende hyttebebyggelse.  
Kommunedirektøren mener, etter forslagsstillers endringer 30.9.2020, at planforslaget kan 
fremmes uten en KU-utredning med utgangspunkt i reviderte bestemmelser som angir 
leiligheter for kun 2 byggeområder, - BFR1 og BFR2. Avsatte arealer til leiligheter er 9 daa og 
arealer til hytter er 14.7 daa. Det blir skjønnsmessige vurderinger av virkning og omfang av 
bygningstyper som ikke er matematikk og gir entydige svar.  Hyttene vil dominere den 
arealmessige utstrekning i planområdet. Leilighetsvolumene, i et begrenset område, vil være 
markante i volum men tilbaketrukket i landskapet og synsfeltet for hyttene. 
Kommunedirektøren vurdering er at leilighetene blir innpasset i området med arealmessig 
utstrekning/fotavtrykk som er i tilnærmet samme fotavtrykk som øvre rammer for hyttene. 
Områdeplanen åpner for leilighetsbygg i to etasjer, men det er ikke satt noen øvre ramme 
for utbredelse utover det som står at det skal være tradisjonell frittliggende 
fritidsbebyggelse. Kommunedirektøren finner at begrenset leilighetsbebyggelse kan 
aksepteres innenfor denne definisjonen.  
 
LANDSKAP OG TILPASSING 
I plankartet fra forslagsstiller er tilpasning av byggeområder, adkomst fra veg til 
sidearealer/byggeområder krevende. I deler av området må det til store terrengmessige 
tiltak for å løse adkomstforhold. Dette gir skjæringer og fyllinger som endrer terreng og 
landskap. I planbestemmelsene står det at terrenginngrep skal begrenses og gjøres i minst 
mulig grad. Bestemmelsen blir vanskelig å overholde når planen ikke hensyntar formålet 
med bestemmelsen. Kommunedirektøren mener dette forholdet burde vært vurdert 
nærmere med et plankart som ivaretar et godt samsvar mellom vegføring og 
adkomstforhold til byggeområdene og som begrenser skjæringer og fyllinger.   
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Utarbeidelse av detaljplaner for de ulike delområdene innenfor områdeplanen skal ta 
utgangspunkt i helningskartet og følgende føringer; «Terreng med større hellning en 1:3 skal 
ikke utbygges og heller ikke reguleres til utbyggingsformål, - KDP Øyer sør pkt 1.1.6».  
Når områder som, etter kommunedirektørens vurdering, er 1:3 eller brattere vises som 
byggeområde, mener kommunedirektøren at dette er et avvik. Det er i dialog forsøkt å få 
forslagsstiller med på å legge bratte områder som grøntareal. Dette har ikke ført frem. I 
planbeskrivelsens pkt. 5.7.2 har forslagsstiller sin vurdering av området som det foreligger en 
uenighet om. Kommunedirektøren har også gjort vurderinger av samme området og 
kommet fram til andre helningsmål. Det er avgjørende om området på hver side av bratt 
terreng medtas eller ikke. Tas det med så vil det bratte arealet «jevnes ut» med slakere 
sideterreng. Kommunedirektøren mener det er riktig å ikke ta med det slake terrenget 
rundt, da dette ikke gir et riktig bilde av området og samsvarer med bestemmelser om bratt 
terreng.  
 
Tilpasning landskap og bebyggelse (terreng) følger de bestemmelser som gjennomgående 
har vært gjeldende i tilsvarende planer. Kommunedirektøren er av den oppfatning at et lite 
område som er bratt, burde vært tatt ut som byggeområde og reguleres til grøntområde.  
Dette styres best med arealformål i plankart med angivelse av hvilke tiltak som er tillatt. 
Forslagsstiller har ikke ønsket å imøtekomme dette. Plankartet inneholder derfor 
byggeområder som er brattere enn 1:3. For å etterkomme vedtak i PMU 15. septemer 2020 
legges plankartet fra forslagsstiller fram for planutvalget til behandling selv om det er i strid 
med gjeldende plan og kommunedelplan for Øyer sør. 
 
I planforslaget fra forslagsstiller datert 30.9.2020, er det også inntatt en forlengelse av 
kjøreveg ned til skiløype vest for byggeområdet. Dette er ikke beskrevet i plandokumentene, 
men en mail fra utbygger lister opp uenigheter med kommunen. Der nevnes denne vegen. I 
et planforslag som ble mottatt i desember 2019 var denne vegen inntegnet, men i muntlig 
dialog om planforslaget ble det formidlet at forskuttering av veger til fremtidige 
byggeområder ikke skulle inntas. Eksempelvis har dette ikke vært akseptert for H6B. 
Utbygger har da etterkommet kommunens krav uten noe videre dialog. Det er derfor noe 
underlig at denne vegen nå inntas uten noen form for ny dialog. Kommunedirektøren 
anbefaler at vegen ikke inntas da dette vil bli inkonsekvent sammenlignet med tidligere 
planprosesser. Dette vil legge til rette for at ikke planavklarte områder som er innspilte 
byggeområder til KDP Øyer sør trekkes inn.  
 
 
AREALUTNYTTELSE 
Arealutnyttelse og tillatt bebygd areal BYA er som tilgrensende planer for hytter, - 30 %BYA. 
For leilighetsbygg ønsker forslagsstiller denne hevet til 35 % BYA. Det å sette arealutnyttelse 
for leiligheter til 35 % BYA av allerede avsatte arealer til fritidsbebyggelse, er i tråd med 
nasjonale føringer om arealutnyttelse til fritidsbebyggelse og byggeformål. Arealutnyttelse 
på inntil 35 % BYA for leilighetsbebyggelse er uproblematisk. I planbeskrivelsen omtales 
områdeplanen som en plan for tradisjonelle frittliggende hytter. For et begrenset område 
kan det åpnes for å heve % BYA, men da må dette begrenses til mindre delområder.  
Kommunedirektøren anbefaler ikke denne hevet for de øvrige områdene. I forslagsstillers 
planbestemmelser er BYA angitt ulikt for de ulike typene bebyggelse. Kommunedirektøren 
anbefaler at dette endres til en enhetlig beregning av BYA uavhengig av type bebyggelse der 
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veileder H-2300 om grad av utnyttelse benyttes. Dette vil gi en forutsigbarhet i 
arealutnyttelsen.  
 
ROS-ANALYSE 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse dater 18.5.2020 som er vedlagt 
planen. Ut fra analysen er det konkludert med at 4 hendelser har lavt risikonivå der rimelige 
tiltak gjennomføres, mens det er 4 hendelser med moderat risiko der tiltak skal vurderes i 
forhold til nytte.  
 
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 følger: Hendelse 2, 3, 4 og 6 – Store nedbørsmengder 
(2), Flom i vassdrag (3) og Urban flom/overvann (4), Erosjon (5), Radon (6). Disse er nærmere 
vurdert med tiltak i ROS-analysen og er ivaretatt. 
 
FLOM  
Kommunedirektøren har pålagt forslagsstiller å utrede om områdeplanens hensynssone er 
tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten for planområdet mht. flomsituasjon. Flomutredningen 
viser at beregnede vannmengder ved en 200 års flom med 40 % klimapåslag vil ligge 
innenfor angitt flomsone på 20 m mot planområdet, jf. vedlagt flomutredning. 
Kantvegetasjon langsmed bekkeløpet er sikret gjennom hensynsone i planbestemmelser 
med bestemmelse om bevaring og vedlikehold av kantvegetasjon og bekkeløp. Utredningen 
resulterte også i at det måtte innreguleres en flomvoll øst i planområdet for å sikre 
byggeområder.  
  
 
OVERVANN 
Planen har bestemmelser for overvannshåndtering som fastsetter følgende: 
• Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 
200-års flom med klimapåslag på 40% iht TEK17 § 7-2. 
Planlegging av dette skal foretas av personell med relevant fagkompetanse. 
• Takvann og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre 
til nevneverdig økt avrenningshastighet til omgivelsene. Torv skal benyttes som taktekking 
på alle bygg. 
 
Etter dialog med NVE og Øyer kommune er denne bestemmelsen supplert med følgende: 
For hele planområdet skal det utarbeides en overordnet overvannsplan som vurdere tiltak 
for overvann som ikke naturlig drenerer til bekkeløpet. Det må vurderes om overvann skal 
fordrøyes innenfor området, og evt. hvor dette skal skje. Fordrøyningsareal må evt. 
hensyntas ved behandling av situasjonsplaner eller tomtedelingsplaner. 
I byggesak skal det dokumenteres at avrenningshastighet for overvann fra tomta ikke økes 
ift. situasjonen før bygging. Om nødvendig skal søknad om tillatelse til tiltak omfatte 
prosjektert fordrøyningsanlegg på egen tomt for å oppfylle dette kravet. 
Ut fra dette vil utbyggingen i planen ikke påvirke områder nedstrøms ift flom/overvann.  
Håndtering av overvann vurderes å være ivaretatt med bestemmelser i planen.  
I forhold til overvann er det innarbeidet krav til overvannshåndtering med krav til 
dokumentasjon og rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.  
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VA-TRASÉ 
Ny VA-trasé er tatt inn i planområdet utfra prosjektert VA-ledning utført av Norconsult. 
Denne er koordinert i forhold til sammenheng med tilgrensende planer. Det er tatt inn 
rekkefølgebestemmelse om dimensjonering og opparbeiding av VA-trase/VA-anlegg før det 
kan gis tillatelse til igangsetting av byggearbeider.  
 
NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV.  
Situasjonen er utfyllende beskrevet. Stier/løyper som har betydning både for utfart og 
nedfart er sikret i planen og planen legger til rette for et aktivt friluftsliv. 
 
Kommentarer til kommunedirektørens plankart og bestemmelser 
Siden dialog om vegføring og arealformål i terreng brattere enn 1:3 og utnyttelse av området 
ikke har ført fram, har kommunedirektøren kommet fram til at det legges fram et alternativt 
plankart og alternative planbestemmelser.  
 
Kommunedirektøren mener at vegføring i planforslag fra forslagsstiller gir vanskelig 
adkomst/avkjøringer til sidearealer og derav store inngrep i form av skjæringer, fyllinger og i 
noen tilfeller behov for oppfylling av tomteareal og byggegrunn. Det er avvikende syn på 
hvor bratt terrenget er i deler av planområder, og kommunedirektøren har der foreslått 
omdisponering av areal til friluftsformål – LF på terreng brattere enn 1:3.    
Kommunedirektøren har i sitt forslag til plankart søkt å ivareta en vegføring som størst mulig 
grad gir avkjøring til byggeområder som begrenser store fyllinger eller store skjæringer. 
Kommunedirektøren legger til grunn at det ved utvikling av nye hytteområder er et mål å 
begrense terrenginngrep mest mulig. Når det i overordnede planer avsettes arealer til 
byggeformål, må det bli terrenginngrep men utgangspunktet for gjennomføring av utbygging 
er å begrense inngrepene. Forslagsstiller har også endret vegtrasé etter forrige politiske 
behandling. Men det bratte området er fremdeles avsatt som byggeområde. 
Kommunedirektørens forslag til plankart gir en dårligere utnyttelse av BFR1 sammenlignet 
med forslagsstillers plankart. Kommunedirektøren mener likevel det er viktig å ta ut områder 
som er brattere enn 1:3 som byggeområder.  
 

 
 
Plankart kommunedirektøren 
Rød markering viser byggeområde med 
redusert utbyggingsmulighet som følge av 
omlegging av veg 

Plankart fra forslagstiller
Blå markering viser bratt sideareal mot BFR3 hvor adkomst 
er krevende/utfordrende uten store/betydelige 
terrenginngrep/fyllinger
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Terrengmessig er vegføringene i de 2 framlagte alternativene beslektet, men 
kommunedirektørens flytting av vegføring ved avkjøring fra Storsteinsvegen gir mindre 
inngrep i de øvre områdene og lettere adkomst/avkjøring i sidearealer spesielt til BFR 3 men 
også til BFR2. Området LF5 har kommunedirektøren vurdert som nødvendig å ta inn mht. 
bratthet og viser til at området er 1:3 eller brattere i et mindre parti. Kommunedirektøren 
mener området skal tas ut som byggeområde, jf. områdeplan H5 og H6 samt KDP Øyer sør 
pkt. 1.1.6. Kommunedirektøren 
foreslår en omdisponering av dette område til friluftsformål LF5 
også i forslagsstillers plankart, men på grunn av plan- og 
miljøutvalgets vedtak er dette ikke inntatt i forslagsstillers 
plankart. 
 
Dersom vegføring legges i de «snilleste områdene/ mer i ett 
med terrenget» mener kommunedirektøren at dette vil gi bedre 
adkomst til bebyggelse og redusere uønskede fyllinger og 
skjæringer. 
 
 
 

I kommunedirektørens illustrasjon til venstre er det vist 
leilighetsbygg i 2 områder, - BFR1 og 2, som maksimalt gir 
38 enheter i 5 bygg, og inntil 20 hyttetomter, - 2 kjedet 
sammen eller frittliggende hytter med inntil 3 bygg på hver 
tomt. Dette er kun en illustrasjon, og gir ikke føringer for 
forslagsstillers planlegging av områdene. Planlegging av 
områdene gjøres ut fra plankart og bestemmelser som skal 
vedtas.   
 
 
 

 
Kommunedirektøren har i bestemmelsene begrenset utbredelse av leilighetsbygg i 
planområdet, slik at det ikke vil være mulig å bebygge området med 100% leilighetsbygg. 
Forslagsstiller har etter møtet i plan- og miljøutvalget 15.9.2020, sak 86/20, også endret 
dette i sitt forslag til bestemmelser.  Videre er det inntatt bestemmelser for å beregne BYA 
på en enhetlig måte. Det er avsatt to parkeringsplasser pr boenhet. Terrenginngrep som blir 
skjæring og fylling har strengere krav enn forslagsstillers ønske. Det er samme utforming 
som en tilgrensende plan. På grunn av erfaringer med etablering av skiløyper uten 
ytterligere bestemmelser om utforming, er det gjort et forsøk på å legge føringer for disse. 
Ellers vises det til kommunedirektørens vedlagte forslag til bestemmelser og vedlegg 3 som 
viser kommunedirektørens kommentarer til forslagsstillers planbestemmelser.  
 
PLAN OG MILJØUTVALGETS VEDTAK I MØTE 15.9, SAK 86/20 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 86/20 er gjengitt tidligere i saksframlegget. 

Illustrasjon over viser terreng som etter 
kommunedirektørens beregninger er 1:3 eller 
brattere.
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Kommunedirektøren legger til grunn at saksframlegget svarer ut alle punktene fram til det 
siste strekpunktet:  
I saksutredningen skal det tydelig komme fram hvilke uenighet mellom forslagsstiller og Øyer 
kommune som er av politisk prinsipiell art. 
 
Dette punktet omtales under: 
Kommunedirektørens rolle i en planprosess er også av rådgivende art. Dette omfatter faglige 
utredninger, med utgangspunkt i offentlig forvaltning, lover, forskrifter, veiledere og 
retningslinjer for planprosess og forvaltningspraksis. Det som er av avvikende synspunkt er 
av faglig karakter. Forhold av politisk eller prinsipiell art ligger utenfor administrasjonens 
rolle hvor det er et klart skille mellom administrative/faglige roller og politiske valg og 
føringer. 
Ut fra faglige og forvaltningsmessige vurderinger, er det avvikende syn på følgende forhold; 
 
1- Planforslaget sett i lys av overordnede planer / behov for konsekvensutredning 
2- Bygging i bratt terreng. 
3- vegtrasé 
 
1. Samsvar mellom planforslag og overordnede planer 
Her er det i oversendte reguleringsbestemmelser mottatt 1.10.2020 foretatt endringer 
som tar ned utbyggingsvolum og gir et skille mellom leiligheter og hytter i de ulike 
byggeområdene. Dette gir kommunedirektøren et grunnlag for å vurdere om planforslaget 
er i samsvar med overordnede planer.  
 
Kommunedirektøren viser til gjennomgang av dette punkt tidligere i saksframlegget, og 
anser dette som tilstrekkelig vurdert og avklart. Kommunedirektøren har i sin vurdering 
konkludert med at planforslaget ligger innenfor rammer og handlingsrom som ligger til 
grunn i overordnede planer. Dette forutsetter at nivået på leiligheter ikke endres før 
sluttbehandling.  
 
2. Bygging i bratt terreng 
Kommunedirektøren tar utgangspunkt i plangrunnlagets føringer, - områdeplan og KDP 
Øyer sør, som gir føringer om at terreng 1:3 eller brattere skal ikke bebygges og heller ikke 
vises som byggeområde i plankart.  
Innenfor dette temaet er det dissens mellom forslagsstiller og kommunedirektør. 
Kommunedirektøren viser også til at det i retningslinjene for fritidsbebyggelse i 
kommuneplan for Øyer (vedtatt 2018) er inntatt samme ordlyd, om at det ikke skal bebygges 
og heller ikke vises som byggeområde. I nasjonal veileder T-1450 om planlegging av 
fritidsbebyggelse er det ikke anbefalt å bygge i terreng brattere enn 1:3:   
«Terreng med fall enn 1:3 eller brattere.  
Slike områder bør ikke bygges ut. En eventuell 
utbygging vil kunne bli svært eksponert, og infrastruktur og tomter vil gi store terreng- og 
vegetasjonsinngrep.» 
 
Dersom utbyggers planforslag vedtas, vil Øyer kommune ha åpnet opp for bebyggelse i 
brattere områder enn det som anbefales i veilederen utarbeidet av departementet. Inntil 
kommunen har behandlet og vedtatt en annen bestemmelse til bygging i bratt terreng, ser 
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ikke kommunedirektøren at dette kan inntas som byggeområder i strid med 
kommunedelplan og områdeplan. Det vektlegges også at det er nedfelt i kommuneplanen 
som nylig er vedtatt. Dersom kommunens politikere ønsker å åpne for bygging i terreng 
brattere enn 1:3 innenfor kommunedelplanområdet, må dette vurderes i rullering av 
kommunedel for Øyer sør. Kommunedirektøren fremholder at planforslaget ikke skal vise 
byggeområder som er brattere enn 1:3. 
  
3. Vegføring 
Kommunedirektøren mener vegføring/vegtrase gir store skjæringer og fyllinger og 
problematiske adkomstforhold i sidearealer mot bratt terreng. Det ble derfor utarbeidet et 
forslag til alternativ vegføring.    
Det kan diskuteres om dette er et punkt for politisk avklaring, men det er prinsipielt om det 
skal åpnes for å foreslå alternative plankart der kommunedirektøren mener gjennomføring 
av planforslaget vil gi store konsekvenser for forhold som skal hensyntas. I overordnede 
planer er fremtidige byggeområder vist med totalareal. Innenfor dette totalarealet skal det 
skje en detaljregulering. Kommunedirektøren erfarer at det er vanskelig å få forankring hos 
utbyggere mht grøntområder og infrastruktur til byggetomter. Antall tomter veies tyngre 
enn landskaps- og terrenghensyn. Veger planlegges, men ved byggesak viser det at adkomst 
er vanskelig på grunn av faktisk terreng. Dette har resultert i skjæringer og fyllinger som er 
store og som dominerer. Dette har det blitt større fokus på i planbehandlingen, slik at 
adkomster blir realistiske og gjennomførbare uten store terrenginngrep. Dersom utbygger 
ikke ønsker å imøtekomme kommunedirektøren mht slike forhold, vil det bli behov for 
alternative plankart og bestemmelser. I dette konkrete tilfellet mener kommunedirektøren 
at alternativ vegføring gir lettere adkomst til sidearealer/byggeområder langsmed veg. Det 
har vært vurdert av konsulent som et alternativ, men det har ikke blitt et omforent forslag.  
 
KONKLUSJON 
Forslagsstiller har endret planbestemmelser lokalisering av leilighetsbygg og begrenser dette 
innenfor planområdet. Grunnlaget for behandling av planen er endret på dette punkt av 
forslagsstiller. Det foreligger også et alternativt plankart og reguleringsbestemmelser fra 
kommunedirektøren med vurderinger. Kommunedirektøren legger fram saken for plan- og 
miljøutvalget med 2 alternative plankart og bestemmelser med tanke på utlegging til 
offentlig ettersyn av begge alternativene. Kommunedirektøren har etterkommet plan- og 
miljøutvalgets vedtak om ikke å endre forslagsstillers planforslag. Dette har medført at dette 
har mangler som kommunedirektøren mener må endres før en sluttbehandling. Likevel 
mener kommunedirektøren at planforslaget kan høres slik det foreligger. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges ut 2 
alternativer: 

 forslagsstillers plankart og reguleringsbestemmelser datert 30.9.2020  
 kommunedirektørens plankart datert 30.9.2020 og bestemmelser datert 1.10.2020 

 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 



  Sak  96/20 

Side 25 av 59  

DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HAUGAN BF3 OG BF5 - UTNYTTING - REGPL 201506 
TILKNYTNING TIL SAK 15/2013 MED PLANID 201506, OG SAK 20/1107. 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 023/40  
Arkivsaksnr.: 20/3202     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Nabovarsel 
Søknad om dispensasjon 
Tomtedelingsplan 
 
Andre dokumenter, ikke vedlagt: 
Reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 
 
Sammendrag: 
Utbyggerne har prosjektert en plan for utbygging de kunne fått godkjent som utbygd enten 
etter situasjonsplan for hele området etter bestemmelsene punkt 2.4.1 eller etter 
tomtedelingsplan som medfører oppdeling i selvstendige eiendomstomter etter punkt 2.4.2. 
Ønsket er altså å bygge ut de aktuelle feltene med enkeltbygg, i praksis etter 2.4.1, men med 
fradeling av tomter i stedet for seksjonering.  

Planen viser 29 tomter (seksjonert eller fradelt). Grensene kan fastsettes likt uavhengig av 
om det er fradelte grunneiendommer med eiendomsgrenser, eller egen seksjon med 
tilleggsdel grunn. 

Kommunedirektøren anbefaler at dispensasjon gis, slik at området kan behandles etter 
bestemmelsene som gir den utnyttelsen som utbyggerne har planlagt, men slik at det 
opprettes eiendomstomter i stedet for at eierseksjonssameier blir løsningen. 
 
Det gis dispensasjon fra bestemmelsenes pkt 2.4.2 slik at tomtene j.fr. tomtedelingsplanen 
og innenfor områdene BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 kan utnyttes med ett bygg, og en totalt BYA 
pr tomt på 27 % inkludert 36 m² parkering.  Øvrige bestemmelser i pkt 2.4.2 foreslås uendret 
for områdene. 
 
 
SAKSUTREDNING OG BAKGRUNN: 
 
Moseteråsen AS skal i samarbeid med Leve Hytter AS bygge ut områdene BF3-7, 3-8 og 5-10 
i gjeldende plan 201506 Haugan BF3 og BF5. Det er planlagt enkelthytter med BYA inntil 119 
m² med tilhørende parkering ved hyttene.  
Reguleringsplanen har to valgfrie bestemmelser som det kan bygges ut etter:  
 
Nr 2.4.1: Tuntomter der det tillates enkeltbygg med maksimal BYA på 200 m², og 
biloppstillingsplasser i tillegg iht. egen tabell gitt i bestemmelsene. Dette gir 20% BYA for 
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bygninger og 7% BYA for parkering innen hvert delområde. Ved beregning av BYA innen 
hvert delområde legges hele delområdets areal til grunn, inkludert areal som i praksis 
benyttes til interne veger, skiløyper, friområder osv. delområdenes totale areal er 21 731 m², 
som gir området en samlet tillatt utnytting på 27% = 5867,4  m². Utbygging etter denne 
bestemmelse har i andre prosjekter på Haugan skjedd ved seksjonering av delfelt.  
 
eller:  
Nr.2.4.2: Enkelttomter med 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en 
boenhet, maksimal BYA 20%, inntil 240 m², der parkering inngår i BYA med 36 m². Dette gir 
en maksimal utnytting per tomt på 20 % BYA inkludert parkering. Ved utregning av BYA per 
tomt vil det kun være arealet innenfor tomtegrensene som legges til grunn for beregning av 
BYA og ikke arealet av hele delområdene. Arealet som iht. tomtedelingsplanen er avsatt til 
veg, skiløyper, fristriper mv. medregnes ikke selv om formålet på disse områdene iht. planen 
også har formål fritidsbebyggelse.  

En utnytting med inndeling av tomter vil altså likevel gi en lavere BYA totalt for hele 
delområdene selv om tillatt BYA per tomt heves. Med bakgrunn i oversendt 
tomtedelingsplan vil en utnytting av hele området etter pkt. 2.4.2 bli 3392,4 m². Utbygging 
etter denne bestemmelsen har vært gjort med fradeling av eiendomstomter etter 
tomtedelingsplan. 

Det søkes på bakgrunn av dette om dispensasjon etter plan- og bygningsloven, fra 
bestemmelsenes pkt 2.4.2 slik at tomtene iht. tomtedelingsplanen og innenfor områdene 
BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 kan utnyttes med ett bygg, med total BYA pr tomt på 27 % inkludert 
36 m² parkering, som etter 2.4.1. 

Områdene er da i tomtedelingsplan delt i enkelttomter på litt i overkant av 600m², slik at 
20% BYA da tilsvarer en bygning på inntil 120 m². Det blir da plass til de planlagte hyttene 
med 119 m² BYA. En av tomtene er litt større, på 722 m². 
 
Tomtedelingsplanen inneholder 28 tomter. Størrelsen er litt over 600 m². den ene på 722². 
 
Utbygging per delområde: 
Område 3-8 er 6588 m². 
Område 3-7 er 7317 m² 
Område 5-10 er 7826 m² 
= 21 731 m² totalt. Så 27% av dette inkl. park. = 5867,4 m² kan bebygges  
 
Inndelt i tomter:  
602+600+602+600+601+600+600+600+603= 5408 
603+600+601+602+722+603+606+601+603=5541 
602+602+600+601+603+601+600+600+602+602=6013 
= 16962 * 20% = 3392,4 m2 kan bebygges 
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Dette vil i praksis fremstå som en bebyggelse etter pkt. 2.4.1 i bestemmelsen, men med 
fradelte eiendomstomter i stedet for seksjoner. Ved fradeling som eiendomstomter legger 
imidlertid kommunen reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.4.2 til grunn. 

 
 
 

 
 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres 
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  
 
Naboer: 
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Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. § 21-3. Det har ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende plan for området er detaljreguleringsplan for Haugan BF3 og BF5. 
Mest sentrale bestemmelser er punkt 2 flg. 
 
Om veirett: Området er sikret tinglyst veirett med bestemmelser om vedlikehold mv. til alle 
fremtidige parseller fradelt 27/19 og 23/40, jf. også generalfullmakt. 
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. 
 
Det er ikke tilsiktet at det skal gis adgang til en høyere utnyttelse dersom hele området 
bebygges samlet, og seksjonering deretter velges. 
Som vist tidligere vil en utbygging per tuntomt/område gi anledning til en høyere BYA-
bebyggelse enn bebyggelse per tomt.  
 
Hensynene bak bestemmelsene kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt om det gis 
dispensasjon til utnytting per tomt med 27 % BYA. Dersom hele området bebygges, inkludert 
det som nå er satt av til veger og friarealer mv., kan utnyttelsesgraden også være 27 % og 
det blir en større utnytting enn om det samme gjelder per tomt. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Fordelene ved å imøtekomme dispensasjon er at det opprettes eiendomstomter i stedet for 
å oppfordre til at områdene seksjoneres. Oppdeling av områdene i tomter på 600 m² med 
20% BYA til bygning og 36m² i tillegg for parkering gir en bedre styring med utbyggingen enn 
seksjonering etter bestemmelsen pkt 2.4.1. Dette gir en større forutsigbarhet for alle 
involverte. Det er varierende grad av kunnskap om hva det vil si å være medeier i et 
eierseksjonssameie. Ellers skal det nevnes at seksjonerte eiendommer kan være noe 
udynamisk siden det må reseksjonering til ved endring av bygningsmassen.  
 
Ved opprettelse av eierseksjonssameie oppstår det raskt spørsmål og søknader om 
ytterligere bygging av f.eks. uthus, skiboder og lignende på restarealene i feltene, i tillegg til 
enkelthyttene. Seksjonering gir mindre forutsigbarhet og uavklarte forhold for disse 
restarealene i feltene. Utbygger ønsker derfor å fradele tomtene som eiendomstomter i 
stedet for å seksjonere feltene. Dette vil hindre utbygging utenfor tomtene som fradeles og 
gi mer forutsigbarhet for alle.  

Det er uten tvil lettere å forholde seg til eiendomstomter for alle parter. For framtidig 
byggesaksbehandling er det også mer utfordrende og uoversiktlig, om det må beregnes total 
utnytting for hver hele delområde ved hver enkelt byggesak. 
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Det er videre på mange måter positivt at tomtene utnyttes med ett bygg i stedet for 
maksimalt antall, som er tre. Utforming og utseende på bebyggelsen vil ikke påvirkes 
negativt ved at det bygges ut etter denne bestemmelsen, etter kommunedirektørens syn. 

Ulempene ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er ellers små. De kumulative 
vilkårene i pbl. § 19-2 anses oppfylt. 

Selv i tilfeller der vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om 
dispensasjon bør gis. Presedens ved behandling av senere saker bør alltid vurderes. Det er 
ikke uproblematisk å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelser. I dette tilfellet mener 
kommunedirektøren at fordelene ved en løsning som skissert i planene fra utbygger er så 
positive at dispensasjon bør gis. Planen er ellers utbygd, og en mulig presedensvirkning er 
håndterbar.  
 
Øvrige bestemmelser i pkt 2.4.2 foreslås uendret for områdene, og disse skal følges ved 
utbyggingen ellers.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan -og miljøutvalget gir dispensasjon etter § 19-2 fra at reguleringsbestemmelsene punkt 
2.4.2 i reguleringsplan 201506 Haugan BF3 og BF5 legges til grunn ved denne utbygging av 
delområder BF5-10, BF 3-7 og BF3-8. Punkt 2.4.1 benyttes, selv om det bygges ut etter en 
tomtedelingsplan og eiendomstomter fradeles. Det kan etter dette hverken fradeles flere 
eiendomstomter eller opprettes nye seksjonssameier med tilleggsdel grunn. 
 
Delområdene BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 og tomtene godkjent i tomtedelingsplanen dato sist 
endret 21.9.20, kan utnyttes med ett bygg, og en totalt BYA pr tomt på 27 % inkludert 36 m2 
parkering. Øvrige bestemmelser i pkt. 2.4.2 for delområdene skal følges.   
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 23/62 - FRITIDSBOLIG - KOLGROPA 2 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 023/062  
Arkivsaksnr.: 20/2468     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Omsøkte tegninger 
- Søknad om dispensasjon 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plan-ID 201409 HAUGAN, godkjent kommunestyret 30.04.2015 
 
 
Sammendrag: 
Øyer Kommune mottok den 04.08.2020 en ett-trinns søknad for oppføring av fritidsbolig på 
gbnr. 23/62, Kolgropa 72 i Øyer, og søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
vedrørende gesimshøyde. Mestergruppen Arkitekter AS er ansvarlig søker i prosjektet, og 
søker på vegne av hjemmelshaver Eivind Bagås.  
 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er plan-ID 201409 HAUGAN, godkjent 
kommunestyret 30.04.2015. Det søkes om dispensasjon fra følgende bestemmelse i 
reguleringsplanen «Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,95 m og gesimshøyde 3,50 m 
over ferdig grunnmur». Omsøkt dispensasjon gjelder gesimshøyde på en mindre del av 
fritidsboligen, og fraviker bestemmelsene med 0,1m. Gesimshøyde på hoveddelen av 
fritidsboligen er innenfor reguleringsbestemmelsen.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon vedrørende gesims 0,1m høyere enn tillatt i 
reguleringsplan tillates som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Øyer Kommune mottok den 04.08.2020 en ett-trinns søknad for oppføring av fritidsbolig på 
gbnr. 23/62, Kolgropa 72 i Øyer, og søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
vedrørende gesimshøyde. Mestergruppen Arkitekter AS er ansvarlig søker i prosjektet, og 
søker på vegne av hjemmelshaver Eivind Bagås.  
 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er plan-ID 201409 HAUGAN, godkjent 
kommunestyret 30.04.2015. Det søkes om dispensasjon fra bestemmelser vedrørende 
gesimshøyde.   
 
Gbnr. 23/62 skal bygges etter bestemmelsene i punkt 2.3.2. i reguleringsplanen for Haugan. I 
punkt 2.3.2 står det følgende vedrørende byggehøyder:  



  Sak 97/20 

 Side 31 av 59   

«Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,95 m og gesimshøyde 3,50 m over ferdig 
grunnmur. Der det bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,20 m 
og gesimshøyde 5,50 m. Oppstuguas bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1/3 av 
bygningens samlede bebygde areal (BYA).  
 
På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det kan det i tillegg bygges med 
underetasje. Maksimal mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m over 
ferdig grunnmur(sokkelfasade). Sokkeletasjen skal ha materialbruk som harmonerer 
med hovedfasaden; f.eks. tre, naturstein, skifer. Ingen del av grunnmur eller pilarer 
for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng, kommunen kan ved 
skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke være mer enn 
30 cm høy.» 

 
Maks tillatt gesimshøyde for omsøkt fritidsbolig er iht. reguleringsbestemmelsene for 
Haugan 3,5 m over ferdig grunnmur. Ømsøkt fritidsbolig har en gesimshøyde på 3,6m over 
ferdig grunnmur på to sider, se utklipp av fasadetegning nedenfor. Dette avviker 
reguleringsbestemmelsene med 0,1m.  
 
 

 
Utklipp fasadetegning av omsøkt fritidsbolig. Gesims som avviker fra reguleringsbestemmelser omrisset i rødt. 

 

 
Utklipp snitt, omsøkt fritidsbolig.  

 
 
 
Ansvarlig søker fremfører i søknad om dispensasjon vedrørende byggehøyder følgende 
problemstilling:  
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«Omsøkte tiltak har en gesimshøyde på hoveddel på 2,76m over grunnmur/støpt 
dekke. Dette er godt innenfor bestemmelsene i reguleringsplan. Gesimshøyde på 
fremtrukket del av stue har gesimshøyde 3,60m og overskrider dermed 
bestemmelsene med 0,10m.» 

 
Ansvarlig søker fremfører i søknad om dispensasjon vedrørende gesimshøyde følgende 
begrunnelse:   

«Det er for hele bygget valgt å beholde lik mønehøyde, og samme takvinkel for alle 
takflater. For å oppnå hensiktsmessig planløsning i 1-etasjen og samtidig beholde et 
harmonisk fasadeuttrykk er fremtrukket del av stue gitt bredde på 5,1m, noe som 
medfører at gesimshøyde øker og overskrider planbestemmelsen for denne del av 
bygget. 
 
Tiltaket har et både arkitektonisk tradisjonelt og estetisk harmonisk i fasadeuttrykk, 
mye grunnet løsningen med fremtrukket stuedel, og vil passe godt inn i 
omkringliggende bebyggelse. Samtidig gjør løsningen at stuedelen får en luftigere og 
bedre romfølelse i oppholdssonen. Hytten oppføres med saltak, og fremtrukket 
stuedel utgjør en mindre del av bygningen. Den anses ikke å medføre at bygget virker 
ruvende eller prangende i terrenget eller i forhold til omgivelsene for øvrig. 

 
Vi kan ikke se at å gi omsøkt dispensasjon vil tilsidesette hensikten med 
planbestemmelsen.  
 
Vi anser også at fordelene ved slik dispensasjon er klart større enn ulempene, både 
hva gjelder harmonisk fasadeutforming, estetisk uttrykk og 
romfølelse/brukeropplevelse innvendig.» 

 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
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Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres. 
 
Hensynet bak bestemmelsen. 
Maksimal møne- og gesimshøyde bidrar til å gi nærmiljøet en indikasjon på hva som kan oppføres i det 
regulerte området. Desto høyere bygninger er, jo mer vil bygningene blant annet påvirke naboens 
utsiktsforhold og solforhold, som igjen handler om trivsel. Hensynet bak bestemmelsen maksimal møne- og 
gesimshøyde er kort fortalt å begrense bygningers  
Høyde.  
 
Avviket fra reguleringsplanen er marginal, naboer blir i liten eller ingen grad berørt av at 
høyden på en liten del av taket er 10 centimeter høyere, og hensynet bak bestemmelsen kan 
ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt. Fritidsboligens totale høyde forblir den samme, uavhengig 
av gesimshøyden.  
 
Fordelene må være klart større enn ulempene. 
I reguleringsbestemmelsene er det tillatt fri takform, og det er ingen begrensninger på 
takvinkel. Ved å endre takvinkelen, vil fritidsboligens høyder være i henhold til 
reguleringsbestemmelsene vedrørende gesimshøyde. Fordelen ved å innvilge en 
dispensasjon er samme takvinkel kan opprettholdes på hele fritidsboligen. Det finnes flere 
måter å tilpasse fritidsboligen på, slik at gesimshøyde vil bli innenfor rammene satt i 
reguleringsplanen. Blant annet kan stuedelen som er fremtrukket bygges bredere, da vil 
veggens ytre flate møte takflaten på et lavere punkt, og dermed være innenfor 
bestemmelse. Avviket er marginalt, og gjelder kun en liten del av fritidsboligen. Hoveddelen 
av fritidsboligen er innenfor reguleringsbestemmelsene. Ulempen ved å innvilge en 
dispensasjon, er at man går vekk i fra bestemmelsene i en reguleringsplan som 
utgangspunktet allerede gir et stort handlingsrom. Alle utbyggere i det regulerte området 
har hatt de har samme høydebegrensninger å forholde seg til. Fordelene ved å innvilge en 
dispensasjon er større enn ulempene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt 2.3.2 vedrørende gesimshøyde.  
 
Gesimshøyde 3,6m over ferdig grunnmur tillates på fremtrukken del av stue, i henhold til 
omsøkte tegninger. Dette tilsvarer et avvik på 0,1m fra reguleringsbestemmelsene på en 
liten del av fritidsboligen.  
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Avviket fra reguleringsplanen er marginal, naboer blir i liten eller ingen grad berørt av at 
høyden på en liten del av taket er 10 centimeter høyere, og hensynet bak bestemmelsen kan 
ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelen ved å innvilge en dispensasjon er at samme takvinkel kan opprettholdes på hele 
fritidsboligen. Avviket er marginalt, og gjelder kun en liten del av fritidsboligen. Hoveddelen 
av fritidsboligen er innenfor høydebegrensningene i reguleringsbestemmelsene og 
fritidsboligens totale høyde forblir den samme, uavhengig av gesimshøyden. Fordelene ved å 
innvilge en dispensasjon er større enn ulempene. 
 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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GBNR 141/106 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OVERTREDELSE AV 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
KLAGE BEHANDLES I SAK 20/2232 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 141/106  
Arkivsaksnr.: 19/2154     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg Søknad om dispensasjon samt tilleggsinformasjon 
Vedlegg Nabovarsel  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Dokumenter i klagesak 20/2032 (ESA) 
Dokumenter i byggesak 19/604 (ESA) 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra maksimal tillatt gesimshøyde i reguleringsbestemmelsene for 
Musdalsæter hyttegrend.  
 
Kommunedirektøren mener at vilkårene for å gi dispensasjon i § 19-2 ikke er oppfylt i denne 
saken. Fritidsboligen er bygd, men dette skal i utgangspunktet ikke tillegges vekt ved 
vurdering av om dispensasjon kan gis. Å tillate slike fravik fra klare reguleringsbestemmelser 
fører med seg fare for presedens og en uthuling av planverk.   
 
Saksutredning og bakgrunn: 
På vegne av tiltakshaver Pål Thoresen og hans advokat Yngve Romsvik, søkes det om varig 
dispensasjon fra maksimalt tillatt gesimshøyde i reguleringsplanen for Musdalsæter 
hyttegrend.  
 
Øyer Kommune fattet vedtak DS-PU 363/19 om tillatelse til tiltak 19.06.19. Kommunen 
mottok en klage fra nabo Trond Johansen og Ingerid Myrvold (heretter kalt klager) på 
vedtaket den 18.11.19. Gesimshøyden var ikke angitt på byggetegningene som fulgte 
søknaden. Det ble da ikke oppdaget at gesimshøyden oversteg maksimalt tillatt høyde med 
minst 30 cm. Fritidsboligen ble oppført. 
 
Tillatelse til tiltak er gitt på bakgrunn av mottatt fasadetegning 13.05.2019. Denne tegningen 
skal også være nabovarselet, jf. SAK10 § 5-2. Tegningen viser målsatt gesimshøyde som er i 
henhold til reguleringsbestemmelser for Musdalsæter Hyttegrend. Da hytten var under 
oppføring oppdaget klager at gesimshøyden på en fasade er høyere enn reguleringsplanen 
tillater.  
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Klager tok en kontrollmåling på omtalt fritidsbolig, og konstaterte at den er for høy. Det viser 
seg at målsatt gesimshøyde på fasadetegning ikke er tegnet i henhold til reguleringsplan og 
teknisk forskrift (TEK17). 
 
Kommunen opphevet tillatelsen i juni 2020, slik at det per nå ikke foreligger tillatelse. Det 
søkes nå om dispensasjon for avviket. 
 

 
Gesimshøyde +3,140. Minst 30 cm høyere enn tillatt. 
 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres 
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  



  Sak 98/20 

 Side 37 av 59   

 
 
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende plangrunnlag er reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend, planid 160c. 
Relevante planbestemmelser er punkt 7 i bestemmelsene. Av disse framgår følgende: 
hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 5,50 m og maksimalt en gesimshøyde på 3,10 m 
over ferdig grunnmur. 
 
Vurdering: 
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. 
 
Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde i denne planen er at hyttene 
skal legges lavt i terrenget, og hyttene skal i størst mulig grad tilpasses det naturlige 
terrenget. Bebyggelsen skal avpasses i forhold til omkringliggende bebyggelse, 
bestemmelsene skal bidra til harmoni i feltet, regulere byggenes inntrykk, samt sikre best 
mulig utsikt for flest mulig. Høyere gesimshøyde gir også større bruksareal innvendig. 
Gesimshøyde er satt blant annet for å sikre disse hensynene. Minst 30 cm avvik fra tillatt må 
karakteriseres som vesentlig. Det bidrar ikke til forutsigbarhet og rettferdighet å tillate avvik 
fra så klare bestemmelser. 
 
Det anføres at mønehøyden er under maksimalt tillatte, og at dette fører til at inntrykket av 
høyde og volum dermed blir mindre dominerende. Videre at høydeavviket blir marginalt når 
man vurderer møne -og gesimshøyde samlet sett. Kommunedirektøren kan forstå hva som 
menes med dette, men likevel bør overskredet gesimshøyde bare i unntakstilfeller godtas. 
Hytta er lavere enn tillatt, men det er ikke slik at byggene kan utformes etter eget ønske ved 
å sjonglere med bestemmelsene slik at det passer med ønsket utforming.  
 
Ved å tillate oversteget gesimshøyde må det sies at hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Siden dette av de to kumulative vilkårene ikke er 
oppfylt, skal dispensasjon etter § 19-2 ikke gis.  
Likevel ønsker kommunedirektøren å vurdere øvrige vilkår subsidiært.  
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Fordeler ved å tillate dispensasjon i dette tilfellet er tiltakshavers ønske om å ha høyere 
gesimshøyde enn tillatt.  
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Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private 
ulemper som ikke kan tillegges vekt i saken, men det er kommunedirektørens mening at 
tiltakshavers ønske om overskredet gesimshøyde ikke kan legges avgjørende vekt på.  
 
Det er videre anført flere forhold fra søker som er ment å underbygge at dispensasjon bør 
kunne gis. Blant disse foreslås at tillatt mønehøyde i reguleringsplanen reduseres for denne 
tillatelsen, at det ikke tillates flere vinduer i bygget og at oppstugu ikke tillates bygd. Dette er 
momenter som ikke tillegges vekt. Det er en forutsetning for tillatelse til tiltak at bygget 
bygges innenfor gjeldende bestemmelser, og man kan ikke velge hvilke av 
reguleringsbestemmelsene man ønsker å følge. 
 
Ulemper ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er naturlig nok at deler av hytta blir 
høyere enn tillatt. Å tillate dette fører til en uthuling av plangrunnlaget og redusert 
forutberegnelighet. Videre vil det gi økt bruksareal og hytta framstår mer dominerende. Det 
skal svært gode grunner til for å tillate avvik fra reguleringsbestemmelser, særlig i en såpass 
ny reguleringsplan som i dette området. 
 
En del av søkers begrunnelse for å tillate dispensasjon i dette tilfellet går på å begrense 
eventuelle negative virkninger av den.  
Hvilke vilkår som kan oppstilles, er omtalt i forarbeidene til pbl. § 7, jf Ot.prp. nr. 56 (1984-
1985) s. 102. Det er riktig at vilkår kan stilles for å kompensere for ulemper o.l. som 
dispensasjonen kan medføre. Men etter kommunedirektørens bedømmelse er ikke lovens 
vilkår for å innvilge dispensasjon i dette tilfellet ikke oppfylt. Gitte vilkår kan ikke brukes for å 
reparere dette. 
 
Og selv i tilfeller der vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om 
dispensasjon bør gis. Kommunen har alltid mulighet til å gi avslag på dispensasjonssøknad. 
Faren for presedens i senere saker anses stor ved å gi dispensasjon i denne saken. 
 
Kommunedirektøren mener at dispensasjon ikke kan gis i dette tilfellet. Ingen av de to 
kumulative vilkårene er oppfylt, og kommunen har dermed ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir ikke plan -og miljøutvalget dispensasjon fra 
reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend fra reguleringsbestemmelsene punkt 7 om 
gesimshøyde for fritidsbygg på gbnr. 141/106.  
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - GBNR 12/173 - RIVING/OPPFØRING AV TILBYGG OG UTHUS 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: GBNR 012/173  
Arkivsaksnr.: 20/2543     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
 
 
Vedlegg 

- Søknad om dispensasjon, 11.09.20 
- Ett-trinns søknad, 11.08.20 
- Situasjonskart, 2020 
- Tegninger, 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  

- Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007 
 
Sammendrag 
Morten Aamodt søker om dispensasjon for riving/oppføring av tilbygg og uthus. Dette 
gjelder gbnr. 12/173 som innbefattes av LNF-område i kommunedelplan for Øyer sør. 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjonen innvilges. 
 
Saksutredning 
Bakgrunn: 
11.08.20 mottok Øyer kommune en ett-trinns søknad ang. riving/oppføring av tilbygg og 
uthus på gbnr. 12/173. Ihle Bygg AS står oppført som ansvarlig søker på vegne av 
tiltakshaver Morten Aamodt. Eiendommen ligger på Lykkja like sør for Hafjell alpinanlegg, og 
er registrert som enebolig med en boenhet. Eiendommen befinner seg innenfor området 
LNF2 i gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. Kommunen har gjort tiltakshaver 
oppmerksom på at tiltaket ikke er knyttet til stedbunden næring og dermed krever 
dispensasjon fra LNF-formålet. På bakgrunn av dette sendte tiltakshaver den 11.09.20 
søknad om dispensasjon for å rive/oppføre nytt større tilbygg (7m x 7.8m,) samt 
rive/oppføre nytt uthus i samme størrelse (3.8m x 9.2m.) Tilbygget er ment å inneholde bad 
og soverom, og tiltakshaver begrunner søknad med at de er en småbarnsfamilie som trenger 
et fungerende bad og tilstrekkelig med soverom. Det fremgår av søknad at tilbygg og uthus 
er av så dårlig forfatning at restaurering ikke vil være en god og varig løsning.  

 

Oversiktskart som viser eiendommen i grønn sirkel. Situasjonskart som viser 
plassering av tilbygg og uthus. 
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Plangrunnlaget:  
Kommunedelplan for Øyer Sør (vedtatt 2007) utgjør plangrunnlaget for omtalt eiendom, 
gbnr. 12/173. Iht. plan ligger eiendommen i LNF2 hvor det skal tas spesielt hensyn til 
kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et 
generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Den 
eneste byggeaktiviteten som tillates er den som har direkte tilknytning til landbruket eller 
stedbunden næring.  
 
Av bestemmelsene i kommunedelplan for Øyer sør fremgår følgende:  
«2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan  
godkjennes i hht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring  
skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.» 
 
De omsøkte tiltakene er uavhengig av stedbunden næring, og det må søkes om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen.  
 

 
Utsnitt av kommunedelplan for Øyer sør med eiendommen markert i grønn sirkel.  

 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og 
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
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planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Naboer og berørte interesser:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse 
med dette. Iht. pbl. §19-1 skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 
1-8. Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre 
regionale/statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
Beslutningen er tatt med grunnlag i at eiendommen er å betrakte som en etablert 
boligeiendom. I tillegg skal bygningsmassen først og fremst rives og bygges opp igjen på 
samme sted. Uthuset vil oppføres i samme størrelse. Tilbygget vil øke noe i omfang, men 
likevel ikke av pregende karakter. Tiltak vil ikke føre til endret bruk. Det også tatt med i 
betraktning at utvidelsen vil ligge på nordsiden, og dermed ikke påvirke/forringe areal av 
jordbruksarealet i sør.  
 
Vurdering 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med 
eksisterende bebyggelse. Tiltak vil ikke føre til økt bruk av eiendom eller ytterlige kjøring på 
vegnettet.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er 
derfor ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. 
Arealet rundt tomtegrensen er registrert som skog av høy bonitet og fulldyrket jord, men 
tiltak vil ikke ha innvirkning på dette.  
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket 
arter av spesiell interesse. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de 
hensyn 
som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende 
tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold. 
 
Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
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Det er registrert et bekkeløp i nord. Buffersone inkluderer 20m på hver side av bekken og 
fungerer som en aktsomhetssone. Sonen berører nordligste del av tomten, men ikke noe av 
bygningsmassen. Omsøkt tiltak er lokalisert med ytterlige avstand til bekk/buffersone, og 
hensynet til bekken er å anse som ivaretatt.    
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Innenfor LNF2 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. Tiltakene er av 
begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Tilbygget vil ha noe lengre 
utstrekning mot nord, men dette vil ikke medføre press på dyrket mark eller driftsulemper 
for landbruket i området. Det vil heller ikke føre til etablering av noen ny boenhet. 
 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det opplyses at uthus og tilbygg er i dårlig forfatning, og at det ikke er 
formålstjenlig med restaurering. I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på 
tiltakshaver personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg 
fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Tiltakshaver 
begrunner sin dispensasjonssøknad med følgende; «Nytt tilbygg på hus inneholder nytt bad 
og nytt soverom slik at vi får en god standard og behov for familien er dekket. Vi er en 
familie med to små barn og det er nødvendig å få gjennomført tilbygg slik at vi har 
fungerende bad og nok rom i huset.» Kommunedirektøren mener at omsøkte tiltak 
innebærer areal- og ressursdisponeringsbehov som kan tillegges vekt i en 
dispensasjonsvurdering. Kommunen anser det som en fordel at eksisterende bygningsmasse 
blir fornyet slik at det ikke fører til ytterligere forringelse. 
 
Kommunedirektøren mener at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
at fordelene er klart større enn ulempene til å innvilge dispensasjon.  
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det 
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er en fare for presedens, mener kommunedirektøren at det bør innvilges dispensasjon. 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å innvilge 
dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen. Det er likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker 
å gi avslag. Et ev. avslag må være saklig begrunnet. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
•        Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til riving og 
oppføring av tilbygg (7m x 7.8m,) samt riving og oppføring av uthus (3.8m x 9.2m) i tråd med 
søknad mottatt 11.08.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak 
avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig lovverk. 
 
•        Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør.  
  
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, bør avslaget 
begrunnes.) 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - GBNR 16/23 - RIVING OG OPPFØRING AV NY ENEBOLIG OG GARASJE, 
AREALOVERFØRING AV CA 350 M2 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: GBNR 016/023  
Arkivsaksnr.: 20/2974     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
 
 
Vedlegg 

- Ett-trinns søknad, inkl. søknad om dispensasjon, datert 01.09.20 
- Tillatelse fra Statens vegvesen, vedtatt 03.07.19 
- Dispensasjon fra byggegrense, vedtatt 03.09.20 
- Rapport skred og flomfare, datert 30.04.20 
- Situasjonskart, datert 01.09.20 
- Tegninger, datert 20.09.20 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
- Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007 

 
Sammendrag 
Byggmester Magne Fjellhaug AS søker på vegne av Kristian Lunde og Elise Hunder om 
dispensasjon for riving/oppføring av enebolig og garasje, samt grensejustering av 
tomtegrenser. Dette gjelder gbnr. 16/23 som innbefattes av LNF-område i kommunedelplan 
for Øyer sør. Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjonen innvilges. 
 
Saksutredning 
Bakgrunn: 
Den 03.07.20 mottok Øyer kommune en ett-trinns søknad ang. riving/oppføring av enebolig 
og garasje på gbnr. 16/23. Byggmester Magne Fjellhaug AS står oppført som ansvarlig søker 
på vegne av Kristian Lunde og Elise Hunder. I det følgende er det søknaden om dispensasjon 
som behandles.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eiendommen er markert med rød 
sirkel og ligger like nord for Hafjell 
alpinanlegg langs Sørbygdsvegen.
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Tiltakshaver er gjort oppmerksom på at eiendommen er registrert som frittliggende enebolig 
i landbruksområde, og at det ved tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring må søkes 
om dispensasjon fra kommunedelplan for Øyer sør. Som en del av ett-trinns søknaden ble 
det lagt ved søknad om dispensasjon for riving/oppføring av enebolig og garasje, samt 
grensejustering av tomtegrenser. Arealet som justeres er av en slik størrelse at endringen av 
grensene medfører en arealoverføring istedenfor grensejustering j.fr Matrikkelloven. 
Tiltakshaver begrunner søknaden med at nåværende bolig er av eldre karakter og lite 
hensiktsmessig utnyttelse/løsninger ift. dagens standard og familiesituasjon. Eksisterende 
bebyggelse vil kreve mye oppgraderinger og vedlikehold, og det sees som en mer 
formålstjenlig løsning å rive/oppføre nye bygg som tilfredsstiller dagens krav iht. TEK17. I 
forbindelse med plassering av ny bebyggelse og innkjørsel, bør det også foreligge en bedre 
oppdeling av eiendommen, herav søknad om arealoverføring. Det foreligger skriftlig avtale 
mellom eier av gbnr. 16/2 og tiltakshaver som gir tillatelse til overføring av omsøkt areal. 
 
Plangrunnlaget:  
Kommunedelplan for Øyer sør utgjør 
plangrunnlaget for omtalt eiendom. Iht. plan ligger 
eiendommen (markert i rød sirkel i kartutsnitt t.h.) i 
LNF2 hvor det skal tas spesielt hensyn til 
kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. LNF-
områder er i utgangspunktet underlagt et generelt 
bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn til 
landbruk, natur og friluft. Den eneste 
byggeaktiviteten som tillates er den som har 
direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden 
næring.  
 
Av bestemmelsene i kommunedelplan for Øyer sør fremgår følgende;  
«2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan  
godkjennes i hht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring  
skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.» 
 
De omsøkte tiltakene er uavhengig av stedbunden næring, og det søkes derfor om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen for følgende tiltak;  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oppføring av ny enebolig og garasje
iht. tegninger datert 20.09.20

 Riving av enebolig og garasje
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I tillegg krever arealoverføring dispensasjon fordi arealet som ønskes innlemmet i tomten, vil 
endre bruken fra landbrukseiendom til boligeiendom, og dermed være i strid med LNF-
formålet. Det søkes derfor om dispensasjon fra LNF-formålet for å overføre areal mellom 
tilgrensende matrikkelenheter uten at arealet opprettes som egen matrikkelenhet jf. 
matrikkellovens § 15. Det omsøkte arealet omfatter ca. 350m2, noe som vil gi en økning på 
tiltakshavers eiendom fra 1437m2 til ca. 1787m2. Før slik arealoverføring kan matrikkelføres 
må det være gitt tillatelse etter plan- og bygningslovens  
§ 20-1 m. Øvrige krav til arealoverføring må være dokumenter oppfylt i egen søknad om 
oppmålingsforretning som arealoverføring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og 
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Naboer, berørte interesser og relevante tillatelser:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Dette inkluderer nærmeste naboer, inkludert 
Innlandet fylkeskommune. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse med dette.  
 

 Arealoverføring iht. situasjonskart 
datert 01.09.20. Eksisterende tomt er 
markert med grønn strek. Tomt 
inkludert omsøkt arealoverføring er 
markert med rød strek. 

Merk: Arealene er ikke nøyaktig 
oppmålt. 
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Tiltakshaver har langsgående med byggesøknad, sendt inn søknad til Innlandet 
fylkeskommune om dispensasjon fra byggegrense mot fv. 2560 Sørbygdsvegen. 
Fylkeskommunen konkluderer med at tiltak ikke vil komme i konflikt med veg- og 
trafikkinteresse, og 03.09.20 vedtas følgende; 
«Med hjemmel i veglova §30 og §34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 2560 
Sørbygdsvegen for å rive eksisterende bolig og uthus og deretter oppføre ny bolig og garasje 
på gnr. 16 bnr. 23 i Øyer kommune.» 
 
Det foreligger også uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med flytting av avkjørsel. 
Vegen har bruksklasse D med mindre streng holdning, og Statens vegvesen har således ingen 
innvendinger om flytting av avkjørsel. 03.07.19 vedtas følgende; 
 
«Med hjemmel i vegloven § 40 og § 43 gir vi tillatelse til flytting av avkjørsel fra fv. 2560 
(tidligere fv. 361) til eiendom gnr. 16 bnr. 23 i Øyer kommune.» 
 
Iht. pbl. §19-1 skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. Beslutningen er tatt med 
grunnlag i at eiendommen er å betrakte som en etablert boligeiendom. I tillegg skal 
bygningsmassen først og fremst rives og bygges opp igjen på samme sted. Uthuset vil 
oppføres i samme størrelse. Når det gjelder arealoverføringen, så gjelder dette et inneklemt 
areal mellom boligeiendommen og vegen, som i dag ikke har noen betydning for 
jordbruksdriften. Det ansees derfor ikke at det berører regionale og statlige myndigheters 
saksområder. 
 
 
Vurdering 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Tiltak går utover byggegrense mot Sørbygdsvegen, men dette er dispensert fra i vedtak fra 
Innlandet fylkeskommune (datert 03.09.20.) Iht. vedtaksbrevet vil ikke riving av eksisterende 
bygg og oppføring av ny bolig og garasje komme i konflikt med veg- og trafikkinteresse eller 
hensynet til miljøet langs vegen. Tiltaket vil heller ikke påvirke trafikksikkerheten, 
avkjørselsforhold eller siktforhold på stedet.  
 
Landbruk:  
Tiltak vil først og fremst berøre arealer som 
allerede er tatt i bruk til boligformål. Tomten slik 
den fremgår i dag, inkluderer også innmarksbeite 
som er definert som dyrkbar jord i vest. Dette 
strekker seg utover den tilgrensende 
landbrukseiendommen (gbnr. 16/2.) Tiltakshaver 
ønsker å innlemme areal mellom bebyggelse og 
veg i øst. Dette vil omfatte reduksjon av 
tilgrensende landbrukseiendom. Likevel er ikke 
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dette arealet å anse som gunstig areal for landbruksdrift. Iht. kartanalyse utført september 2020, er 
arealet som innehar eksisterende og fremtidig bebyggelse markert som «bebygd» areal. Tiltak vil 
dermed ikke medføre press på dyrket mark og kommunedirektøren har kommet til at det ikke 
foreligger forhold som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold.  
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket 
arter av spesiell interesse. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de 
hensyn 
som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av 
avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold. 
 
Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Tomten i sin helhet ligger innenfor 
NVE’s aktsomhetssone for jord- og 
flomskred. I tillegg er det registrert et 
bekkeløp i sør, hvorav aktsomhetssone 
berører sørlige del av tomten, inkl. 
deler av garasjen. Det er derfor 
gjennomført en detaljert flom- og 
skredvurdering av Skred AS i 
forbindelse med omsøkt tiltak. I 
rapporten konkluderes det med at den 
vurderte tomten ligger utenfor 
faresonen for skred og at planlagt 
enebolig kan oppføres uten ytterligere 
tiltak mot skred. Det er også vurdert til at tomten ligger utenfor faresone for flom iht. TEK17. Selv om 
oppstrøms kulvert ikke har tilstrekkelig kapasitet for en 200-års flom, vil ikke flomveien fra kulverten 
påvirke tomten. Det anbefales likevel å holde en 20m sikkerhetsavstand til bekk for å ivareta 
erosjonssikkerheten.    
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 
 
Det søkes om dispensasjon fra bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør for riving/ 
oppføring av bolig og garasje, samt dispensasjon fra LNF-formål i forbindelse med 
arealoverføring. Disse må vurderes hver for seg.  
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Vurdering av dispensasjon fra bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør: 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Innenfor LNF2 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. 
Tiltak som angår omsøkt bebyggelse kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn, 
da tomten allerede er benyttet som boligeiendom.  
 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det opplyses at bebyggelsen er av eldre karakter og innehar en lite 
hensiktsmessig utnyttelse ift. dagens standard og familiesituasjon. I utgangspunktet skal ikke 
kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel 
tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov. Dersom tiltakshaver skal beholde eksisterende bygningsmasse, vil 
dette kreve mye oppgraderinger og vedlikehold. Det anføres som en mer formålstjenlig 
løsning å rive/oppføre nye bygg som tilfredsstiller dagens krav iht. TEK17, og som samtidig 
innehar bedre løsninger ift. familiesituasjon. Kommunedirektøren mener at omsøkte tiltak 
innebærer areal- og ressursdisponeringsbehov som kan tillegges vekt i en 
dispensasjonsvurdering. Kommunen anser det som en fordel at eksisterende bygningsmasse 
blir erstattet slik at det ikke fører til ytterligere forringelse. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å innvilge 
dispensasjon til å rive/oppføre ny bebyggelse ettersom tiltakene hensyntar landbruk, 
kulturminner, samfunnssikkerhet o.l.  
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det 
er en fare for presedens, tilrår kommunedirektøren at det bør innvilges dispensasjon. Det er 
likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag 
må være saklig begrunnet.  
 
 
Vurdering av dispensasjon fra LNF-formålet: 
 
Hensyn bak LNF-formålet 

LNF-formålet har som funksjon å sikre et tilnærmet 
sammenhengende, vegetasjonspreget område hvor bebyggelse i 
utgangspunktet ikke er ønskelig. Det er derfor et generelt forbud 
mot arealoverføring i LNF-områder, fordi dette kan føre til 
«oppstykking» av jordbruksareal. Arealet som ønskes overført, er 
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en stripe mellom fylkesveg og enebolig. Arealet er å anse som allerede nedbygd, da deler av garasje 
og innkjørsel til tiltakshavers eiendom ligger her. Arealoverføring vil dermed ikke føre til ytterlige 
press på landbruket eller forringe dyrket mark.  

 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak formålet det dispenseres 
fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 

Fordeler må være klart større enn ulemper 
Tiltakshaver mener at det i forbindelse med plassering av ny bebyggelse og innkjørsel, bør 
foreligge en mer hensiktsmessig oppdeling av eiendommen. Slik tomten og bebyggelsen er 
utformet i dag, inngår deler av garasjen i naboeiendom (gbnr. 16/2.) Det vil derfor være 
fordelaktig å innlemme denne delen i tiltakshavers eiendom. Kommunedirektøren er enig at 
det blir en mer naturlig inndeling dersom tomtegrensen blir flyttet slik tiltakshaver har søkt 
om. I teorien er det å anse som en ulempe at arealoverføring vil føre til reduksjon i 
tilgrensende landbrukseiendom. Likevel er arealet som omsøkes ikke av reell betydning for 
landbruksdrift i området, jf. avsnittet om «landbruk» ovenfor. Dette tillegges derfor lite vekt.  
 
Kommunedirektøren anerkjenner at arealoverføring vil føre til reduksjon i 
landbrukseiendom, men mener at dette er av liten betydning for landbruksdrift og dyrket 
mark mtp. plassering, omfang og dagens/fremtidig bruk. I dette tilfelle må verdien av å flytte 
tomtegrensen til en mer hensiktsmessig plassering ift. bebyggelse og eiendom tillegges vekt. 
Fordelene ved dispensasjon anses å være klart større enn ulempene. 
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det 
er en fare for presedens, tilrår kommunedirektøren at det bør innvilges dispensasjon. Det er 
likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag 
må være saklig begrunnet. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til riving og oppføring av 
bolig og garasje i tråd med søknad mottatt 01.09.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 
20-1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNF-formål 
for arealoverføring av et areal på ca. 350 m2 fra eiendommen 16/2 til eiendommen 16/23. 
Det gis tillatelse etter pbl. § 20-1 bokstav m i tråd med situasjonskart, datert 01.09.20 med 
følgende vilkår:  

- Rekvisisjon av oppmålingsforretning j.fr. Matrikkellovens § 6, og søknad om tillatelse 
etter jordlov for arealoverføringen skal behandles administrativt og nødvendig 
dokumentasjon etter Matrikkelforskriftens § 33 skal innsendes.    

Areal markert i mørkerødt omfatter 
arealet på 350m2 som ønskes overført 
fra gbnr. 16/2 til 16/23. 
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Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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Saksbehandler:  Knut Arne  Høyesveen Arkiv: GBNR 053/025  
Arkivsaksnr.: 20/1815     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Dispensasjonssøknad, 15.07.2020 
- Bygge søknad, 27.05.2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 

- Kommuneplanens arealdel 2018 - 2028 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok 27.05.2020 byggesøknad fra Per Stensli om tilbygg på fritidsbolig og 
bruksendring fra fritidsbygg til enebolig. Øyer kommune sendte 26.06.2020 foreløpig svar på 
søknaden og informerte søker om at det det måtte søkes dispensasjon fra formålet LNF og 
bruksendringen fra fritidsbygg til enebolig. Kommunen mottok dispensasjons søknad 
15.07.2020. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at dispensasjon gis på vilkår at eiendommen ikke kan 
fradeles som egen tomt, men forblir en del av eiendommen 53/25. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune mottok 27.05.2020 byggesøknad fra Per Stensli om tilbygg på bolig. 
Bakgrunn for tilbygget er at Stensli og kona ønsker å flytte inn i denne boligen og at sønnen 
med familie overtar hovedhuset. Fritidsboligen ble satt 1995 og har en BRA på 54m². 
Inneholder entre, kjøkken og stue. Det omsøkte tilbygget er på BYA 35,9m² og BRA 32,5m² 
og inneholder entre, soverom og bad. Dette vil gjøre at det blir en fullverdig enhet. 
Den 26.06.2020 sendte kommunen et foreløpig svar på byggesøknaden om at det måtte 
sendes inn søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel 2018 - 2028 da området 
er avsatt som LNF.  
 
15.07.2020 mottok Øyer kommune dispensasjons søknaden på bruksendring fra fritidsbolig 
til enebolig og dispensasjon fra formålet LNF. Bygget er ikke i dag tilkoblet kommunalt vann 
og avløp, men vil etter utbygging være en fullverdig enhet for beboelse. Boligen vil være 
sikret adkomst over eksisterende eiendom 53/25. Det ble godkjent Rammetillatelse for 
Fritidsboligen i 1995.  
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Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her.  
 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Bygget er i dag ikke tilkoblet vann og avløp, men dette ligger inne på eiendommen i dag og 
vil bli tilkoblet ved utbygging av boligen. 
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Eiendommen er på totalt 10,2 daa hvorav 4 daa er klassifisert som overflatedyrket mark i 
AR5. Etter definisjonene i landbruksregisteret er eiendommen ikke å regne som en 
landbrukseiendom da minstekravet for hva som regnes som å være en landbrukseiendom er 
5 daa jordbruksareal og/eller 25 daa produktiv skog. Der er således heller ikke aktuelt å anse 
en bolig nr. 2 på eiendommen som kårbolig, dette ut fra at det ikke er landbruksdrift på 
eiendommen med driftsmessig behov for å huse en kårgenerasjon.  
Tiltaket er etter landbrukskontorets syn ikke i tråd med arealformålet. 
 
Bygningen som skal på og tilrettelegges for boligformål ligger plassert på eiendommen 
allerede. Det er overflatedyrket mark rundt hele bygningen, det innebærer at tiltak kan 
utfordre jordvernet. Siden dette ikke kan regnes som en landbrukseiendom vil 
jordverninteressene i saken være svakere enn om det hadde vært en landbrukseiendom i 
aktiv drift.  
 
Landbrukskontoret mener tiltaket i liten grad vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket. 
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket 
arter av spesiell interesse. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de 
hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av 
avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold. 
 
Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Bygget ligger i gul støysone. 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
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formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Innenfor LNF 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. Tiltakene er av 
begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering.  
 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det opplyses at uthus og tilbygg er i dårlig forfatning, og at det ikke er 
formålstjenlig med restaurering. I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på 
tiltakshaver personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg 
fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. 
Kommunedirektøren mener at omsøkte tiltak innebærer areal- og ressursdisponeringsbehov 
som kan tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å innvilge 
dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen.  
 
Kommunedirektøren mener at fordelene er klart større enn ulempene til å innvilge 
dispensasjon. 
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. I vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det 
er en fare for presedens, mener kommunedirektøren at det bør innvilges dispensasjon. Det 
er likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. 
avslag må ha en begrunnelse. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
• Alternativ 1:  
Bygningen som skal tilbygges og tilrettelegges for boligformål ligger allerede på eiendommen 
og siden dette ikke kan regnes som en landbrukseiendom vil jordverninteressene i saken 
være svakere enn om det hadde vært en landbrukseiendom i aktiv drift. 
Landbrukskontoret mener tiltaket i liten grad vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket. 
Bruksendringen vil gjøre at bygningen vil få en mer riktig status i forhold til omkringliggende 
eiendommer. 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra Det 
gis tillatelse til bruksendring fra fritidsbygg til bolig og oppføring av tilbygg i tråd med søknad 
mottatt 15.07.20. 
 
• Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommunedelplan Øyer sør, bestemmelse 2.1.1 om LNF-formål. 
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på søknaden, bør avslaget begrunnes.) 
 
 
 
Ådne Bakke Knut Arne Høyesveen 
Kommunedirektør                                                                                               Fagleder byggesak 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
KJØRING TIL HYTTE VED REINSVANN 
SØKER: ARNE SLETTEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/2684     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til transport til hytte ved Reinsvatnet. Mail av 16.08.2020 fra Arne 
Sletten. 
Søknad om transport av materialer og ovn til hytte ved Reinsvatnet – uttalelse. Brev fra Øyer 
fjellstyre av 03.09.2020. 
 
Sammendrag: 
Arne Sletten søker om tillatelse til bruk traktor eller bil med henger for transport av 
bygningsmaterialer og en ovn til hytte ved Reinsvatnet. Transporten vil foregå langs 
traktorvegen som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til hytta. Fra krysset ved 
Hitvegen/Pellevegen og bort til hytta er det 2 km. Kommunedirektøren mener transport av 
bygningsmaterialer og ovn til hytte er et anerkjent nytteformål og at transporten kan 
gjennomføres uten fare for skade og ulempe på natur og naturmiljø. Kommunedirektøren 
foreslår med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag at Arne Sletten får tillatelse til bruk av traktor, event bil med henger for transport 
av byggematerialer og en ovn til hytte ved Reinsvatnet. 
 
Saksutredning: 
Arne Sletten søker om tillatelse til bruk traktor eller bil med henger for transport av 
bygningsmaterialer og en ovn til hytte ved Reinsvatnet. Transporten vil foregå langs 
traktorvegen som går fra krysset Hitvegen/Pellevegen til hytta. Fra krysset ved 
Hitvegen/Pellevegen og bort til hytta er det 2 km. 
 
Lovgrunnlaget: 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. 
Etter § 6 i 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 event 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 



  Sak 102/20 

 Side 57 av 59   

nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 03.09.2020 uttalt at transport for vedlikehold av hytte, naust og 
annet husvære er et anerkjent nytteformål og det er gitt lignende tillatelser tidligere. 
  
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som er nødvendig for å få fraktet inn materialer og en ovn.  
Det forutsettes kjøring i tørre perioder. 
 
Vurdering: 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Formålet 
med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen 
i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre av loven 
at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er 
den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering har transporten et anerkjent nytteformål.  
 
I områder hvor det ikke er opparbeidet vei bør transport av materialer og utstyr, så langt det 
lar seg gjøre, foretas på vinterføre.  Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer, når 
dette kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten kan gjennomføres uten fare for 
skade og ulempe på natur og naturmiljø. Fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen og bort til 
hytta går det en traktorveg. Etter kommunedirektørens vurdering er det hensiktsmessig at 
denne transporten foretas på barmark lang etablert traktorveg, jf. nml § 12 (miljøforsvarlig 
teknikker og driftsmetode). Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at 
traktorvegen ikke utvides.  Det er videre viktig at man tar hensyn til vær og føreforhold og 
unngår kjøring når det er vått i terrenget. Kommunedirektøren har ikke gjennom søk i 
naturbase eller på annen måte kjennskap til sårbare arter eller viktige miljøforekomster i 
området som blir påvirket av motorferdselen.  Kunnskapsgrunnlaget er godt mht hvordan 
motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og en anser føre-var-prinsippet for 
tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke transporten ha negativ innvirkning på natur 
eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10 
(økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i denne saken. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til bruk av traktor, event bil med henger for transport av 
byggematerialer og en ovn til hytte ved Reinsvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til 
hytta.  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer høsten 2020. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 13.10.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/3430     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/20 Plan- og miljøutvalget 13.10.2020 
 
 
 
Brev fra Elvia 29.09.2020: VARSEL OM OPPSTART AV REGIONAL KRAFTSYSTEMUTREDNING 
FOR INNLANDET 
 
Brev fra Miljødirektoratet 08.09.2020: HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV RETNINGSLINJE 
FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGINGEN (T-1442) 
 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet 30.09.2020: HØRING - NYE VEIER AS - E6 STORHOVE - 
ØYER - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE I ANLEGGSFASE m/vedlegg 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


