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Møtested: Rådhuset – møterom Lågen 
Møtedato: 14.01.2020 Tid: 13:00 - 16:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
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KLAGE PÅ DISPENSASJONSVEDTAK - TERRASSE - SIKKERHETSSONE FOR GONDOL - GBNR 
15/36/0/1 - FRITIDSBOLIG/F4 TOMT 20 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 

015/036/000/001  
Arkivsaksnr.: 18/1762     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
72/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
1/20 Plan- og miljøutvalget 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 06.12.19 
- Særutskrift, 19.11.19 
- Dispensasjonssøknad, 22.07.19, 15.08.19 
- Merknader fra Fylkesmannen i Innlandet,21.10.19 
- Merknader fra Hafjell Alpinsenter AS, 12.09.19 
- Informasjon til Busch fra Øyer kommune, 02.07.19  

 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en klage den 06.12.19 på dispensasjonsvedtak 72/19. Klagen er fra 
John-Erik Busch, heretter kalt klager. Klager fikk dispensasjon til å bygge innenfor regulert 
sikkerhetssone for gondol, med et vilkår om at tiltaket ikke må være nærmere enn 10 meter 
fra gondolstrengen. Det klages på vedtaket, og klager ønsker i hovedsak å få dispensasjon til 
å bygge 9 meter fra den faktiske gondolstrengen iht. søknad og gitt tillatelse.  
 
Planutvalget fattet følgende vedtak den 19.11.2019; 

 «Vedtak:  
 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi tillatelse til 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene angående sikkerhetssone til gondol I 
reguleringsplan for Jaer Gård, Roabakken.  

  Vedtaket fattes med følgende vilkår:  
Verandaen reduseres slik at den kommer innenfor sikkerhetssonen på 10 meter fra 
dere fysisk gondolstreng går i dag. Ut ifra omsøkte tegninger så må verandaen 
reduseres med 1 meter.» 

 
Øyer kommune ga tillatelse til oppføring av en terrasse i vedtak DS-PU 1000/18 den 30.10.18. 
I juni 2019 oppdaget kommunen at tiltaket lå innenfor regulert sikkerhetssone for gondol. 
Følgende fremgår av reguleringsplanen § 9; «Område for gondol. Parkering, garasjer og 
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andre bygg som ikke er for varig opphold tillates.» Bestemmelsen må tolkes analogisk, slik at 
andre tiltak enn de som er nevnt tillates ikke. Kommunen kontaktet klager umiddelbart da 
feilen ble oppdaget for å spørre om tiltaket var oppført. Klager sa at de ikke hadde startet 
byggingen, men at de har inngått en kontrakt med et foretak som skal gjøre jobben. 
Kommunen orienterte da om saksbehandlingsfeilen, og anbefalte dem å utsette byggingen 
frem til vi fikk ryddet opp i denne feilen. Kort tid etter sendte kommunen et brev der ble 
redegjort for feilen og hva som skal til for rette den opp.  

Kommunen kan ikke endre et vedtak eller stille vilkår etter at det er fattet et vedtak om 
tillatelse, uten å omgjøre vedtaket først. Klager ble derfor varslet den 10.12.19 om at 
kommunen vurderer å omgjøre vedtaket jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. 
Omgjøring av vedtaket blir behandlet i en egen sak. Dersom Fylkesmannen i Innlandet 
opphever kommunens omgjøringsvedtak vil dispensasjonsvedtaket bortfalle. Gebyret for 
dispensasjonsbehandling vil da bli refundert.  

 
 
Saksutredning og vurdering: 
I klagen anføres at alle viktige opplysninger ikke kom tydelig frem i planutvalget, og at 
dispensasjon ikke ble behandlet slik de hadde avtalt med Øyer kommune. Videre anføres at 
kommunen la frem saken med en annen vinkling.  

Kommunedirektøren har gjennomgått søknaden og dispensjonsvedtaket, og ser etter en ny 
gjennomgang at vedtaket burde vært bedre vurdert og begrunnet. Kommunedirektøren 
finner det derfor nødvendig å foreta en ytterligere vurdering sammen med en vurdering av 
anførsler i klagen. Hensynet til sikkerhet er uansett det mest tungtveiende og avgjørende 
momentet i det første vedtaket og i dette. 

 

Følgende argumenter fremgår av dispensasjonssøknaden til klager;  

 

Dispensasjon skal gis unntaksvis, og vilkårene gitt i plan- og bygningsloven § 19-2 må være 
oppfylt. Terskelen for å få innvilget dispensasjon er høy, og bestemmelsen er ment som en 
sikkerhetsventil der etterlevelse av regelverket fører til uheldige eller uønskede resultater. 
Følgende fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd; 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen 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. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 
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Bestemmelsen legger opp til at det skal foretas to vurderinger. 

 

 Er hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, vesentlig tilsidesatt?  

Hvorvidt hensynene er vesentlig tilsidesatt beror på skjønn, og ordlyden tilsier at det skal en 
del til. Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene er vesentlig tilsidesatt. Hensyn bak 
bestemmelsen om sikringssone for gondol er i hovedsak sikkerhet. Siden sikkerhet er et så 
tungtveiende hensyn bak bestemmelsen, vil det være vanskelig å si at hensynet ikke blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. I følge reguleringsplanen skal det være en 
sikkerhetssone på 10 meter på hver side av gondolstrengen. I denne saken viser det seg at 
gondolstrengen ikke er bygd i henhold til regulert sikkerhetssone. Hensyn til sikkerhet vil 
derfor ikke bli tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon, så lenge tiltaket ikke plasseres nærmere 
enn 10 meter fra den faktiske gondolstrengen.  

Delkonklusjon:  

Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt så lenge tiltaket plasseres lenger 
enn 10 meter fra den faktiske gondolstrengen. Ved en plassering 9 meter fra den faktiske 
gondolstrengen vil hensyn bak bestemmelsen bli vesentlig tilsidesatt og dispensasjon kan 
derfor ikke gis.  

 

 Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering? 

Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger særlige ulemper ved å innvilge 
dispensasjon inntil 10 meter fra den faktiske gondolstrengen i dette konkrete tilfelle. 
Dispensasjon er ment som en sikkerhetsventil for å rette opp uønskede resultater. Da 
reguleringsplanen ikke er i samsvar med faktiske forhold, vil hensynet til sikkerhet bli 
ivaretatt så lenge tiltaket ikke er nærmere enn 10 meter. Klager anser det hensiktsmessig å 
forlenge eksisterende terrasse i nord. Fritidsboligen er en tomannsbolig, og det er derfor 
begrenset hvor klager kan føre opp en terrasse i tilknytning til boligen. Kommunedirektøren 
kan ikke se her at en dispensasjon vil medføre en uthuling av reguleringsplanen eller andre 
ulemper. Klagers ønske om å få oppført en terrasse er en fordel for å gi dispensasjon.  

Kommunedirektøren mener at det foreligger tungtveiende ulemper ved å innvilge dispensjon 
på en plassering 9 meter fra gondolstrengen. Hensynet til sikkerhet må her veie tungt. 
Reguleringsplanen har vært gjennom en omfattende prosess som er vurdert av 
administrasjonen, politiske organer, berørte myndigheter, naboer og andre berørte parter. 
Sikkerhetssone på 10 meter avsatt etter faglige utredninger, og denne bør derfor følges. Støy 
og innsyn kan være andre ulemper ved å innvilge dispensasjon.  

Den eneste fordelen ved å innvilge dispensasjon, slik kommunedirektøren ser det, vil være 
tiltakshavers ønske om en større terrasse. Hensynet til tiltakshavers ønske er generelt et 
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hensyn som bør tillegges liten vekt i vurderingen av om dispensasjon skal innvilges, særlig i 
de tilfellene der det foreligger andre tungtveiende ulemper.  

Klager begrunnet søknaden sin med at det bør innvilges dispensasjon fordi kommunen har 
gitt tillatelse og fordi de har inngått en kontrakt med Hafjell maskin. Kommunen har begått 
en saksbehandlingsfeil, noe som er uheldig. Så fremt kommunen omgjør vedtaket fordi det 
må anses som ugyldig, tillegges dette momentet liten vekt i denne vurderingen. Klager har 
ikke informert kommunen om når oppdraget skal utføres, hva det koster å evt. utsette 
oppdraget inntil saksbehandlingsfeilen er rettet eller hva det koster å redusere terrassen 
med 1 meter på deler av tiltaket. Økonomiske hensyn tillegges liten vekt i vurderingen av om 
dispensasjon bør innvilges.  

Klager begrunnet sin søknad med at tiltaket er lenger unna enn sikkerhetssonen på 10 meter. 
Klager har fått innvilget dispensasjon til å bygge inntil 10 meter, men det viser seg i ettertid 
(etter at dispensasjonssøknaden ble sendt inn) at omsøk tiltak er ca. 9 meter fra 
gondolstrengen. I dispensasjonsvedtak 72/19 ble dette forholdet vurdert, men kommunen 
kom fram til at tiltaket må reduseres med 1 meter da vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-
2 ikke er oppfylt.    

I dispensasjonssøknadens tredje punkt skriver klager at en terrasse kan føres opp i 
sikkerhetssone for gondol da  tiltaket ikke er et bygg for varig opphold iht. 
reguleringsbestemmelsen § 9. Følgende fremgår av reguleringsplan for Jaer Gård, 
Roabakken, Hafjell i Øyer kommune § 9; «Området for gondol. Parkering, garasjer og andre 
bygg som ikke er for varig opphold tillates». Bestemmelsen må tolkes analogisk slik at andre 
tiltak enn de som er nevnt i bestemmelsen ikke kan tillates. En terrasse er en konstruksjon 
som er tilknyttet hytta, og anses som en del av denne. Det er vanlig å oppholde seg på en 
terrasse. Kommunen anser derfor tiltaket som et bygg for varig opphold. Tiltaket er derfor i 
strid med sikringssone for gondol, og kommunen finner derfor ikke dette punktet relevant i 
vurderingen.  

Videre anfører klager at saken er så spesiell at klager burde få dispensasjon iht. innsendte 
tegninger. Kommunedirektøren kan ikke se at denne saken er så spesiell at klagers ønske om 
å få føre opp et tiltak nærmere enn 10 meter fra gondolstrengen må vike fra andre 
tungtveiende hensyn, spesielt hensynet til sikkerhet. Kommunedirektøren mener imidlertid 
at det var riktig å innvilge dispensasjon inntil 10 meter, da gondolstrengen ikke er bygd iht. 
reguleringskartet.  

I klagen anføres at administrasjonen har vært positive til en dispensasjonssøknad. Klager 
orienterte administrasjonen om at tiltaket vil bli plassert lenger enn 10 meter fra 
gondolstrengen. Det viser seg i ettertid at tiltaket er 9 meter fra gondolstrengen. Det er en 
vesentlig forskjell, og kommunedirektøren har hverken vært eller er positiv til en plassering 
som er nærmere enn 10 meter fra gondolstrengen. Uansett ble klager orientert om at 
dispensasjonssøknaden vil bli vurdert av en annen saksbehandler som skal ta stilling til om 
vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, og at søknaden til slutt skal avgjøres av planutvalget.  

I klagen anføres at kommunen ikke vil dekke kostnader. Klager orienterte kommunen om at 
de ikke hadde startet å bygge. Kommunen sa da at igangsetting av bygging og 
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avtaleinngåelser fra det tidspunktet gjøres på egen risiko frem til feilen er rettet. Øyer 
kommune mener at terrassen ikke er bygd i god tro, ettersom de fikk beskjed om feilen før 
arbeidene med bygging var igangsatt.   
 
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd at kommunen bør ikke dispensere 
fra planer dersom en berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. Kommunen har sendt dispensasjonssøknaden på høring, og har 
mottatt merknader fra Fylkesmannen i Innlandet og Hafjell alpinsenter AS. De er positive til 
at kommunen innvilger dispensasjon inntil 10 meter fra den faktiske gondolstrengen siden 
regulert sikkerhetssone ikke er i samsvar med faktiske forhold. De er negative til at 
kommunen skal dispensere utover dette. Hafjell alpinsenter er ikke «myndighet» etter loven, 
men er et foretak som er ansvarlig for driften av gondolen og resten av alpinanlegget. De vil 
bli direkte berørt dersom kommunen dispenserer fra sikkerhetssone. Kommunen anser det 
derfor nødvendig å legge vekt på deres uttalelse.  Hafjell alpinsenter skriver følgende; «Vi er 
imot å gi dispensasjon ifht Gondolens sikkerhetssone, uansett om det er små eller store 
tiltak. Sikkerhetssone er viktig, både ift brannpåvirkning og ved eventuelle andre alvorlige 
hendelser eller ulykker.» Fylkesmannen i Innlandet skriver følgende i merknad til 
dispensasjon; «Vi forutsetter at kommunen stiller krav om at tiltaket ikke kommer i konflikt 
med sikkerhetssone på 10 meter ut fra faktisk gondolstreng». I likhet med kommunen 
understreker Hafjell alpinsenter AS og Fylkesmannen i Innlandet hvor viktig det er å ikke 
plassere tiltak som benyttes for varig opphold innenfor faktisk sikkerhetssone. Kommunen 
anser terrasser som et av de farligste tiltakene å føre opp med tanke på sikkerhet mot 
gondol, da mennesker som oppholder seg der vil ha en mindre beskyttelse ved en evt. 
ulykke. 

Kommunedirektøren legger ikke vekt på at en nabo har ført opp et tiltak innenfor 
sikkerhetssonen. Dette må evt. følges opp i en egen tilsynssak.  

Delkonklusjon:  
Fordelene ved å gi dispensasjon inntil 10 meter fra den faktiske gondolstrengen er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Derimot er ulempene større enn fordelene 
ved å gi dispensasjon til en plassering 9 meter fra den faktiske gondolstrengen, og lovens 
vilkår for å gi dispensasjon er her ikke oppfylt.  
 
Videre anfører klager at det ikke nødvendig å dispensere inntil 10 meter, og at det kun er 
nødvendig å dispensere en meter inn i «faktisk sikkerhetssone». Kommunedirektøren er ikke 
enig i anførselen. Reguleringsplanen er juridisk bindende, og avvik fra denne må skje 
gjennom en dispensasjonsbehandling, selv om det viser seg at faktiske forhold ikke er i 
samsvar med reguleringsplanen. 

 
 
Konklusjon 

 Kommunedirektøren mener at det bør innvilges dispensasjon inntil 10 meter fra den 
faktiske plasseringen av gondolstrengen jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Hensynet 
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bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene vel å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene.  
 

 Kommunedirektøren mener at det ikke kan gis dispensasjon til tiltak 9 meter fra den 
faktiske plasseringen fra gondolstrengen. Hensynet bak bestemmelsen vil bli 
vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges, og ulempene er større enn 
fordelene.  
 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet, og kommunedirektøren tilrår at plan- 
og miljøutvalget sender klagen til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse jf. 
plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 

 

Utsnitt fra reguleringskart som viser deler av eiendommen i sør (105A). Sikkerhetssonen går inntil 
eksisterende bebyggelse, og det er liten plass til å utvide en terrasse i nord.  

 

 

Gondolstrengen vises med lilla stiplet linje. Gondolstrengen skulle vært oppført ca. midt i mellom 
eiendomsgrensene til eiendommen i nord og sør, dvs. noen meter lenger sør.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klage datert 06.12.19 begrunnet, jf. forvaltningsloven § 33 
annet ledd.  

 Klage på dispensasjonsvedtak (saksnr. 72/19) sendes til Fylkesmannen i Innlandet 
som er klageinstans, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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UTFASING AV OLJETANKER TIL OLJEFYRING - GBNR 97/150 - KONGSVEGEN 1569 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: GBNR 097/150  
Arkivsaksnr.: 19/2115     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/20 Plan- og miljøutvalget 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om utsettelse fra Kongsvegen 1569 AS av 19. desember 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 
Veileder M-1083/2018 Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger, 
veileder til forskrift  
 
Sammendrag: 
Kongsvegen 1569 AS søker om utsettelse av forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming 
av bygninger til sommeren 2020. Kommunedirektøren kan ikke se at det er fremlagt særlige 
grunner, og tilrår at søknaden avslås. Det settes frist til 15. februar med å etterkomme 
forbudet. 
 
Saksutredning: 
Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. 
 
Kongsvegen 1569 AS søker, i e-post av 19. desember 2019, om utsettelse fra kravet om 
forbud mot fyring med mineralolje for Kongsvegen 1569, som er et næringsbygg i Tretten 
sentrum, der Cadillac Diner driver sin virksomhet. Cadillac Diner har liten aktivitet i 
vinterhalvåret, og det fyres derfor ikke mye. I søknaden pekes det på sen avklaring på 
spørsmål om det var mulig med utsettelse av forbudet. Det søkes om utsettelse av forbudet 
 
Spørsmålet dukket opp på Stavsmartn 18.-20. oktober, og ble besvart på telefon 13. 
november. Da ble det i tillegg oversendt veilederen som er utarbeidet av Miljødirektoratet i 
forbindelse med forbudet. I svaret som ble gitt, ble det pekt på at det ikke er gitt unntak fra 
forbudet, og at det heller ikke er stor sjanse for at utsettelse blir gitt. 
 
Lovgrunnlaget 
Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ble vedtatt 
28.06.2018. Forskriften gir forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Dette 
finnes i § 4 i forskriften. Der fremgår det også at forbudet trer i kraft 1. januar 2020. 
 
Det er gitt en hjemmel for å gi unntak fra forbudet, denne finnes i § 12, der det står: 
Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 4 dersom særlige grunner 
foreligger. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1083/M1083.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M1083/M1083.pdf
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Det er utarbeidet en veileder av Miljødirektoratet, M-1083/2018 Forbud mot fyring med 
mineralolje til oppvarming av bygninger, veileder til forskrift. Det er også gitt noe veiledning 
rundt unntak fra forbudet. I §§ 2, 6 og 7 er det angitt en del unntak fra forbudet, og 
veilederen angir at disse unntakene skal ivareta behovene for unntak. Det er likevel laget en 
unntaksbestemmelse der kommunen unntak. Kravet er at det foreligger «særlige grunner». 
Hva som kan være særlige grunner er drøftet i veilederen, og det settes inn et avsnitt derfra. 
 
Hva som kan utgjøre særlige grunner, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det kan 
dreie seg om situasjoner der forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører uforholdsmessig 
høye kostnader og/eller viser seg å være teknisk umulig eller svært utfordrende å overholde. 
Kommunen bør også se hen til byggets funksjon, for eksempel om det aktuelle bygget dekker 
en samfunnskritisk funksjon, og om en overgang fra oljefyring til fornybar energi vil kunne 
svekke eller true denne funksjonen. Unntakshjemmelen bør imidlertid brukes med 
varsomhet. 
Det skal for eksempel svært mye til for at høye kostnader alene kan begrunne unntak etter § 
12. 
 
Vurdering: 
Det foreligger ingen delegering for saker etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 
oppvarming av bygninger. Heller ikke hjemlene for forskriften gir delegering. Søknaden om 
utsettelse av forbudet må derfor behandles i kommunestyret. Det faller inn under 
virkeområdet til Plan- og miljøutvalget (PMU), og det er derfor naturlig at PMU innstiller til 
kommunestyret. 
 
I følge forskriften må det foreligge særlige grunner for at det kan gis utsettelse eller fritak for 
å etterkomme forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming. I veilederen er det gitt noen 
holdepunkter for hva som kan sies å være særlige grunner. 
 
Det har vært kjent lenge at det kommer et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av 
bygninger. Forskrift og veileder ble laget i 2018, og forbudet har vært omtalt senere. Det har 
derfor vært god tid til å innrette seg etter forbudet, og få lagt om oppvarmingen i tråd med 
dette. Kongsvegen 1569 AS trekker frem sen avklaring som et moment for at det bør gis 
utsettelse. Både forespørselen og avklaringen kom nokså seint, i forhold til når forbudet 
trådte i kraft. 
 
Det at det er lite behov for oppvarming er ikke angitt som noe forhold som er noen særlig 
grunn. Bakgrunnen for forbudet er målet om å redusere klimautslipp. Selv om det er lite bruk 
av oppvarming, er det en stor bygningsmasse. Til sammenligning har et bolighus mindre 
bygningsmasse. Det er ikke gitt utsettelse av forbudet til noen andre. 
 
En utsettelse i dette tilfellet vil kunne gi presedens for lignende. Administrasjonen har hatt 
spørsmål om mineralolje kan brukes opp, om det er mulig å få utsettelse og andre spørsmål 
rundt forbudet. Alle har fått samme svar, om at forbudet trer i kraft 1. januar 2020, og at det 
skal tungtveiende grunner til for at utsettelse eller fritak for forbudet kan gis. 
 
Det som kan taler for å gi en utsettelse, er at det søkes om en kort utsettelse, sommeren 
2020. Kommunedirektøren finner likevel ikke å kunne tillegge dette momentet særlig vekt. 
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Også med tanke på svaret som andre er gitt. Dersom det politisk skulle være ønske om å gi 
utsettelse, er dette forholdet noe som kan vektlegges noe mer. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det har fremkommet noen særlige grunner til at 
Kongsvegen 1569 AS skal få utsatt frist for gjennomføring av forbudet mot bruk av 
mineralolje til oppvarming av bygninger.  Foretaket må etterkomme forbudet, og det settes 
frist til 15. februar med å etterkomme dette. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avslår søknad fra Kongsvegen 1569 AS om utsettelse av forbudet mot bruk 
av mineralolje til oppvarming av bygninger. Det foreligger ikke særlige grunner til at 
utsettelse gis. 
 
Det settes frist til 15. februar med å etterkomme forbudet mot bruk av mineralolje til 
oppvarming. 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 



  Sak  3/20 

Side 12 av 19  

G/BNR 91/6 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKERE: IDA KRISTIN OG KNUT ERIK FRYJORDET 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/20     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/20 Plan- og miljøutvalget 14.01.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om konsesjon datert 20.11.2019 
2. Kjøpekontrakt mellom partene datert 20.11.2019 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det gis konsesjon til Ida Kristin og Knut Erik Fryjordet på erverv 
av Nordre Strangstad g/bnr 91/6. Etter fradeling av gardstunet er dette en ubebygd 
landbrukseiendom som ved ervervet blir lagt som tilleggsareal til Søre Strangstad g/bnr 91/2 
som erververne eier og driver fra før. Ervervet gir en god driftsmessig løsning, innebærer en 
god ressursforvaltning og tilgodeser kulturlandskapet positivt.  
 
Saksutredning: 
Ida Kristin Hagen Fryjordet og Knut Fryjordet søker konsesjon på g/bnr 91/6, Nordre 
Strangstad på Sør-Tretten. Selger er Alexander Elvheim. 
 
I PU-sak 59/19 ble det gitt dispensasjon og delingstillatelse for fradeling av tunet og 
omkringliggende areal ca. 5 daa på landbrukseiendommen Nordre Strangstad, g/bnr 91/6. 
Ved jordlovsbehandlingen ble det satt delingsvilkår om at landbruksarealene skal selges som 
tilleggsarealer til nærliggende landbrukseiendom i drift og at det som følge av 
bruksrasjonaliseringen skal oppnås gode drifts- og arronderingsmessige løsninger.  
 
Kjøperne eier nabogarden Søre Strangstad, g/bnr 91/2. Der driver de med melkeproduksjon. 
Ervervet vil øke gardens areal- og ressursgrunnlag. De har leid arealene i Nordre Strangstad i 
mange år og har innarbeidet disse som en del av gardens ressursgrunnlag. 
 
Den avtalte kjøpesummen er kr 513.000. 
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Fakta om eiendommen: 

 
Dyrkamarka ligger ved det fradelte tunet. Deler av dyrkamarka er best egnet som beite og 
blir også kun brukt til beite. Innmarksbeitearealene ligger i forlengelse av dyrkamarka. Alle 
jordbruksarealene er brattere enn 1:5 og kan derav regnes som noe tungdrevne. En noe 
ugunstig arrondering bidrar også i denne retningen.  
 
Skogen er fordelt på to teiger, begge som langstrakte teiger mellom bygd og fjell og med 
overvekt av areal i høgereliggende områder. Skogen er i det store og hele uthogd. 
 
Til garden hører det seter på Holmsetra. I fjellstyrevedtak av 23. august 2017 heter det at 
setra faller i det fri dersom tun og seterbebyggelse blir fradelt og solgt. Det innebærer at 
fjellstyret kan velge å lyse ut seterløkka som ledig areal til allmenningsbruk med behov for 
tilleggsareal. Ved uteblivende interesse, eller at fjellstyret ikke ønsker å vise ut arealene til ny 
driver, kan Alexander Elvheim bli pålagt å fjerne både gjerder og en gammel låve på løkka.  
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

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

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



  Sak 3/20 

 Side 14 av 19   

ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Vurdering: 
Det følger av rundskriv M-3/2017 at kommunen skal forvalte virkemidlene i loven slik at 
lokale samfunnsbehov ivaretas innenfor rammene av nasjonal politikk. Rasjonell utforming 
av landbrukseiendommer og forhold knyttet til kulturlandskapet er eksempler på hvor 
kommunen skal ha et vidt handlingsrom og hvor lokal forankring er viktig. Når det gjelder 
konsesjonsspørsmålet har ingen krav på å få konsesjon, konsesjon skal likevel gis dersom det 
ikke er saklige argumenter for å avslå.  
 
Bosettingshensynet: 
Ervervet gjelder ubebygd eiendom. Erververne bor allerede i grenda og bosettingshensynet 
synes å være ivaretatt. 
 
Driftsmessig løsning: 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for 
å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. 
 
Nordre og Søndre Strangstad er naboeiendommer der mange av teigene har felles grenser. 
En sammenslåing av eiendommene vil derfor gi fordeler med færre eiendomsgrenser. 
Transportavstandene er korte og arealer som før har vært drevet adskilt kan framover drives 
i sammenheng. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 
Ervervene har drevet jordbruksarealene i mange år og har basert sin produksjon til en viss 
grad på disse arealressursene. Det er derfor en god ressursforvaltning at de nå også kan eie 
disse arealene. Det vil bl.a. bidra til økt motivasjon for å holde gjerder, drenering, 
avlingsveger og vekstkulturer vedlike. Det er også god ressursforvaltning å kunne drive større 
skogarealer i sammenheng.  
 
Når det gjelder kulturlandskapet så er det positivt med salg av arealene til et husdyrbruk. Det 
vil gi an aktiv forvaltning av beiteområdene. Dette er viktig for å hindre gjengroing og det er 
helt vesentlig for å ivareta det biologiske mangfoldet i beiteområder. 
 
Erververs kompetanse: 
Erververne opplyser å ha drevet som melkeprodusenter siden 2007 og har relevant erfaring 
fra jordbruk gjennom hele oppveksten. Kompetansekravet anses som oppfylt. 
 
Priskontroll 
Gjennom rundskriv M-3/2002 og M-3/2017 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Det er 
avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i 
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saker hvor det er tvil om kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til 
kjøpesummen kan vurderingen av prisspørsmålet gjennomføres på en mindre 
arbeidskrevende måte. 
 
Det er ikke framlagt takst eller annen dokumentasjon som viser hvordan kjøpesummen er 
fastsatt. Kommunedirektøren vil derfor foreta en selvstendig verdivurdering for å kunne ta 
stilling til om kjøpesummen hensynstar en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 
 
Verdi av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Dyrkamarka er 
tidligere omtalt å ha driftsulemper ut fra arrondering og helling. Kommunedirektøren mener 
at inntil kr 3.500/daa kan aksepteres. Det er i denne summen tillagt noe tillegg for 
rasjonaliseringsgevinster som oppnås ved å slå naboarealer sammen. For 
innmarksbeitearealer som her kan godkjennes kr 2.000/daa.  
 
Det er ikke lagt fram skogtakstopplysninger for eiendommen. Ut fra flyfoto kan det synes 
som om det meste av skogen hogd, det står imidlertid att enkelte mindre bestand som ikke 
er avvirket. Opplysninger fra skogfondsystemet viser at det har vært relativt store 
avvirkninger både i 2014 og 2015. Det har vært foretatt skogkulturinvesteringer i 2018. 
Innestående på skogfondkonto og som følger eiendommen er i underkant av kr 29.000. 
Kommunedirektøren mener det kan være aktuelt å godta kr 1.000/daa for produktiv skog.  
 
Det gir følgende verdioppsett: 
 
Dyrket mark: 3.500 kr/daa * 18 daa 63.000 
Innmarksbeite: 2.000 kr/daa * 25 daa  50.000 
Produktiv skog: 1.000 kr/daa * 398 daa 398.000 
SUM 511.000 
    
Ut fra verdiberegningen mener kommunedirektøren at den avtalte kjøpesummen ivaretar 
hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling og at den dermed kan aksepteres. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Ida Kristin og 
Knut Erik Fryjordet på erverv av landbrukseiendommen Nordre Strangstad g/bnr 91/6 
slik at denne legges til landbrukseiendommen Søre Strangstad g/bnr 91/2 som 
tilleggsareal. 

2. Det settes som vilkår at eiendommene sammenføyes i matrikkelen. 
3. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.     
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør                                                                                                  Jordbruksrådgiver 
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DELEGASJONSSAKER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 14.01.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/25     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/20 Plan- og miljøutvalget 14.01.2020 
 
 
Delegerte vedtak 01.11.2019 – 31.12.2019: 
DS 670/19 22.11.2019 Hafjell Maskin AS Ferdigattest GBNR 17/19 
DS 673/19 19.11.2019 Anette og Anders Thulin Røkke Ferdigattest  
GBNR 16/355 
DS 674/19 22.11.2019 Trond Magnus Moe-Larsen Tillatelse til tiltak GBNR 17/302 
DS 675/19 22.11.2019 Lene Andberg og Geir Olav Berg Endring av gitt tillatelse 
GBNR 27/94 
DS 676/19 22.11.2019 Lene Andberg og Geir Olav Berg Ferdigattest GBNR 27/94 
DS 677/19 22.11.2019 Tydahl Invest AS Endring av gitt tillatelse GBNR 26/202 
DS 678/19 22.11.2019 Tydahl Invest AS Ferdigattest GBNR 26/202 
DS 679/19 22.11.2019 Tore Widding Endring av gitt tillatelse GBNR 155/299/38 
DS 681/19 22.11.2019 Øyer/Tretten Idrettsforening Endring av gitt tillatelse  
GBNR 18/87  
DS 682/19 22.11.2019 Ann-Helen Aamodt Tillatelse til tiltak GBNR 17/318 
DS 683/19 22.11.2019 Hilde Marie og Erik Billington Tillatelse til tiltak GBNR 17/322 
DS 684/19 22.11.2019 Ellen Holm Isaksen og Helge Stormo Olsen Tillatelse til tiltak 
GBNR 17/324 
DS 685/19 26.11.2019 Pernille Bøyesen og Bård Kvalheim Tillatelse til tiltak  
GBNR 17/323 
DS 686/19 25.11.2019 Berit og Kjell Bjerknes Ferdigattest GBNR 155/288 
DS 687/19 25.11.2019 Stein Ole Onsøyen Endring av gitt tillatelse GBNR 12/120 
DS 688/19 25.11.2019 Stein Ole Onsøyen Ferdigattest GBNR 12/120  
DS 689/19 25.11.2019 Torstein Lie  Ferdigattest GBNR 32/4 
DS 690/19 25.11.2019 Tinde Hytter AS Ferdigattest GBNR 18/201/000/001- hytte 
nr 1 
DS 691/19 25.11.2019 Tinde Hytter AS Ferdigattest GBNR 18/201/000/002 – 
hytte nr 2 
DS 692/19 25.11.2019 Tinde Hytter AS Ferdigattest GBNR 18/201/000/004 – 
hytte nr 4 
DS 693/19 26.11.2019 Svein Roger Johansen Endring av gitt tillatelse GBNR 141/103 
DS 694/19 26.11.2019 Svein Roger Johansen Ferdigattest GBNR 141/103 
DS 695/19 26.11.2019 Hege Holmberg og Stig Roger Thomassen Ferdigattest GBNR 
16/350 
DS 696/19 27.11.2019 Bjørg Hansen  Tillatelse til tiltak GBNR 13/5/9 
DS 697/19 28.11.2019 Elin Mollan og Bjørn Kenneth Dale Tillatelse til tiltak 
GBNR 16/365 
DS 699/19 04.12.2019 Jan Erik Holter og Guro Myrvold Tillatelse til tiltak  
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GBNR 23/16 
DS 701/19 29.11.2019 Siv Solveig Lysnes Endring av gitt tillatelse GBNR 17/200 
DS 702/19 29.11.2019 Siv Solveig Lysnes Ferdigattest GBNR 17/200 
DS 703/19 10.12.2019 Mosetertoppen Hafjell AS Tomtedelingsplan Hafjell skianlegg 
DS 704/19 04.12.2019 Hafjell Alpinsenter Ferdigattest GBNR 16/379 
DS 705/19 02.12.2019 Håvard Røe Maurset Ferdigattest GBNR 17/290 
DS 706/19 13.12.2019 Silje Killi Korsrud Tillatelse til tiltak GBNR 43/23 
DS 707/19 02.12.2019 Aud Nordbø og Henrik Dokmo Endring av gitt tillatelse 
GBNR 16/119 
DS 708/19 02.12.2019 Aud Nordbø og Henrik Dokmo  Ferdigattest  
GBNR 16/119 
DS 709/19 02.12.2019 Jens-Otto Forberskog  Ferdigattest GBNR 23/59 
DS 710/19 02.12.2019 Boligpartner AS  Ferdigattest GBNR 26/132 
DS 711/19 04.12.2019 Nilcema Goncalves Kløver Tillatelse til tiltak GBNR 17/328 
DS 713/19 04.12.2019 Hans-Ivar Vangen  Ferdigattest GBNR 23/1 
DS 714/19 03.12.2019 Jens Mæhlum og Aud Vieth Endring av gitt tillatelse  
GBNR 155/1/37 
DS 715/19 03.12.2019 Jens Mæhlum og Aud Vieth Ferdigattest GBNR 155/1/37 
DS 716/19 03.12.2019 Monica og Arne Andersen Ferdigattest GBNR 17/185 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Delegasjonssakene tas til underretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 



  Sak 5/20 

 Side 19 av 19   

REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 14.01.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/23     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/20 Plan- og miljøutvalget 14.01.2020 
 
 
Brev fra Hedmark fylkeskommune 12.12.2019: 
OPPDATERING AV MILJØMÅL OG TILTAK I FORBINDELSE MED REVIDERING AV DE REGIONALE 
PLANENE FOR VANNFORVALTNING 
 
Brev fra Mattilsynet 17.12.2019: 
MATTILSYNETS ROLLE I PLANSAKER  
 
Brev fra Norske Redningshunder 18.12.2019: 
FORNYET/OPPDATERT ØVINGSPLAN FOR REDNINGSTRENING MED NRH LAVINEHUNDER. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


