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DISPENSASJON PLANID 104 - GESIMSHØYDE - GBNR 10/82 - FRITIDSBOLIG –  
GRUVEVEGEN 17 
KLAGEN BEHANDLES I SAK 21/1379 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 010/082  
Arkivsaksnr.: 21/606     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
96/21 Plan- og miljøutvalget 14.09.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon, 04.08.2021 
- Tegninger av tiltaket, 04.08.2021 
- Situasjonskart, 04.08.2021 
- Reguleringsbestemmelsene for planID 104, Tobiasgruva 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 

 
Sammendrag: 

Den 04.08.2021 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra Dahlen oppmåling på 
vegne av tiltakshaver Tron Ivar Mathisen. 

Det søkes om dispensasjon fra planID 104, Tobiasgruva, punkt 3.5 som omhandler møne- og 
gesimshøyde. 

Fritidsboligen er prosjektert med en hemsløsning, noe som utgjør at gesimshøyden 
overskrides. Søker anfører at den delen av bygningen som får høyere gesims er mindre enn 
30 % av BYA på tiltaket. På denne delen overstiger gesimshøyden det tillatte med  
0,58 m. 

Reguleringsplanen for Tobiasgruva omfatter sju eiendommer, hvor seks av sju eiendommer 
er utbygd. Det er tidligere vært søkt om dispensasjon på eiendommen, der det fremkom av 
klagebehandlingen at det ved fire av byggesakene er begått saksbehandlingsfeil på blant 
annet gesimshøyde. På bakgrunn av tidligere saksbehandlingsfeil og dens presedens tilrår 
kommunedirektøren å innvilge dispensasjon på omsøkt gesimshøyde (3,43 m). 

 

Saksutredning: 

Saksutredning og bakgrunn: 

Det søkes om å få bygge med høyere gesims enn hva reguleringsplanen tillater. 
Reguleringsplanen tillater at det bygges med 1 etasje der møne- og gesimshøyde 
henholdsvis skal være maksimalt 5,25 m og 2,85 m, målt fra over ferdig grunnmur. 
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Den nordlige delen av fritidsboligen overskrider gesimshøyden. Her er gesimshøyden på 3,43 
m, det vil si 0,58 meter høyere enn tillatt. Resterende del av fritidsboligen har en møne- og 
gesimshøyde som i henhold til bestemmelsene. 

 
fig. 1 – fasadetegninger med terrengsnitt og høyder 

 

 
fig. 2 – snitt tegning med høyder 
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Plangrunnlaget: 

 

 
 

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 og berørte interesser:  

Søknad om dispensasjon er nabovarslet i brev datert 04.08.2021. 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 tiltaket er av svært begrenset omfang, og at det ikke vil føre til endret/utvidet 
bruk.  
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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.  

 Hensynet bak bestemmelsen: 

Hensynet bak bestemmelsen er å regulere høyder og volum på bygninger. I tillegg til 
møne- og gesimshøyder er det i bestemmelsene definert maksimalt tillatt 
sokkelhøyde/topp grunnmur. På denne eiendommen er den satt til 814 moh. Møne- og 
gesimshøyde skal måles fra topp grunnmur. Tiltaket har saltak og er innenfor de angitte 
takvinkler, med 28 grader på bygningsdelen det søkes om dispensasjon.  

Høyden og volum på fritidsboligen er med dette regulert gjennom ovennevnte avsnitt, 
der gesimsen utgjør avviket. Det er på det rene at det er fullt mulig å tilrettelegge for en 
funksjonell fritidsbolig etter handlingsrommet i reguleringsplanen. Ved å sette 
begrensninger på gesimshøyde på 2.85 m samt en etasje vil man forhindre en massiv 
bebyggelse innenfor planområdet. Det er vanskelig å føre opp en hytte med oppstugu ved 
å holde seg innenfor tillatt gesimshøyde og takvinkel i planen, og etter 
kommunedirektørens syn er dette et bevisst valg som ble tatt i reguleringsplanen da den 
ble vedtatt. Det er derfor uheldig at kommunen har tillatt fire andre hytter med oppstugu 
i reguleringsplanen, og at samtlige overskrider reguleringsplanen vedrørende tillatt 
gesimshøyde. 

Spørsmålet blir således om hensynet bak bestemmelsen likevel er tilsidesatt som følge av 
at det er begått saksbehandlingsfeil i fire byggesaker vedrørende høydebestemmelser. 
Avviket som er godkjent i 3 saker er mellom 39-60 cm. I den siste saken er det gitt 
tillatelse til et avvik på 1,134 meter. Det er svært uheldig at det er gitt tillatelser med 
avvik, og avviket på 1,134 meter er sterkt kritikkverdig. Avviket på 1,134 meter er en 
saksbehandlingsfeil som ikke bør danne grunnlag for normen videre. 

Slik dispensasjonssøknaden fremstår, vil et avvik på 0,58 meter ikke sette hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig til side, da bestemmelsen etter flere saksbehandlingsfeil er 
uthula. 

 

Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 

Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må vurderes opp mot ulempene.  

Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt 
generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot 
private fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken.  
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Fordelene ved å tillate en høyere gesims er at arealene på hemsen vil bli bedre utnyttet 
uten at det vil medføre økt BRA (på grunn av lav takhøyde). Dette vil kunne falle inn under 
areal- og resursdisponering, men er dog av et personlig behov og vektlegges da i mindre 
grad. Andre fordeler som gjør seg gjeldene ved å tillate høyere gesims på en tverrstilt 
bygningsdel er det estetiske uttrykket. Når mønehøyden er i henhold til 
reguleringsbestemmelsene, vil bygningsdelen virke å ha et større volum ved å trekke 
gesimsen ned til tillat høyde.  

Det har skjedd flere uheldige saksbehandlingsfeil i planområdet. Selv om dispensasjoner 
skal vurderes konkret i hver enkelt sak, vil likebehandling vektlegges som en fordel for å 
tillate omsøkt avvik på gesimshøyden.   

Kommunedirektøren har vanskelig for å se at ved å innvilge dispensasjon i denne saken er 
forbundet med ulemper av betydning.  

Ulemper ved å imøtekomme en dispensasjon er at dette er siste eiendommen som 
bebygges i dette planområdet og det er ikke kjent at det er gitt dispensasjon tidligere. Det 
trekkes frem at dette er en eldre reguleringsplan og at i områdene rundt hadde tiltaket 
vært innenfor. Kommunedirektøren er enig i at dette er en eldre plan, men er også av den 
oppfatning at det må til en reguleringsendring om planområdet skal ha samme 
bestemmelser som tilliggende områder. Dette skal ikke skje via dispensasjoner.  

Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små, at det foreligger klar overvekt av 
fordeler, vil vilkåret være oppfylt. Det gjør seg ikke gjeldende ulemper av nevneverdig 
betydning i denne saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av fordeler. 

Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon til dette vil være vesentlig større enn ulempene.  

 

Kommunens frie forvaltningsskjønn:  

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 er til stede ved å gi dispensasjon i denne saken. Presedensen har 
allerede innfunnet i denne planen, ikke på grunn av dispensasjon, men på grunn av tidligere 
saksbehandlingsfeil. Den anses imidlertid håndterbar etter kommunedirektørens vurdering. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Alternativ 1: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 angir. Begge de 
kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge dispensasjon, jf. 
kommunens frie forvaltningsskjønn.  

Vilkår:  

- Høyde på topp grunnmur kan maksimalt være på 814 moh. 
- Dispensasjonen gjelder kun omsøkt bygningsdel med gesimshøyde 3,43 meter 
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Alternativ 2: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) søknad om 
annen gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 angir. Selv om de kumulative 
vilkårene for å tillate omsøkt gesimshøyde er oppfylt, velger PMU å ikke dispensere fra 
bestemmelsene. 
(Dersom dette alternativet velges, må PMU sette inn begrunnelse her) 
 
 
Åsmund Sandvik                                                                                                       Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
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DISPENSASJON TAKTEKKING/TAKVINKEL, MOSETERTOPPEN FB9 - FRITIDSBOLIG - GBNR 
17/271 - KRONRØYSA 21 
 
 
Saksbehandler:  Mathilde Hjort Arkiv: GBNR 017/271  
Arkivsaksnr.: 21/1830     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
97/21 Plan- og miljøutvalget 14.09.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om rammetillatelse og dispensasjon 
- Tegninger 
- Situasjonskart 
- Nabomerknader 
- Detaljreguleringsplan for Mosetertoppen FB9 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/1830 
 
Sammendrag: 
Div.A arkitekter søker på vegne av tiltakshavere Malin Christenson og Lars Kristian Sande om 
dispensasjon fra bestemmelse 2.1 i detaljreguleringsplan for Mosetertoppen FB9, som angir 
tillatt takvinkel/takform og taktekking. Her tillates saltak/skråtak med takvinkel mellom 22o 
og 35o, og torv som taktekking. 
I forbindelse med søknad om rammetillatelse søkes det om dispensasjon for å bygge deler av 
tiltaket med flatt tak (3o), samt å bruke skifer som taktekking. 
 
Kommunedirektøren tilrår ikke å gi dispensasjon fra punkt 2.1 i reguleringsplanen som 
omhandler takvinkel og taktekking, da de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt. 
 
Saksutredning: 
Saksutredning og bakgrunn: 
Det er søkt om dispensasjon fra to ulike punkter i bestemmelse 2.1 i reguleringsplanen, for 
tiltak på GBNR 17/271. De to ulike punktene vil her gjennomgås og vurderes separat. 
 

 Taktekking: 
Bestemmelse 2.1 angir at «torv skal benyttes som taktekking på alle bygg». Det søkes her 
om å benytte skifer som taktekking, med begrunnelse i at det er tillatt med skifer i 
reguleringsplan for Mosetertoppen, men altså ikke i detaljreguleringen for feltet 
eiendommen ligger i. 
 

 Takvinkel/Takform: 
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Bestemmelse 2.1 angir at «bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader». 
Det søkes her om å bygge flatt tak på ca ¼ av fritidsboligen, samt på en frittliggende garasje, 
med begrunnelse i at dette vil redusere bygningens lengde og høyde. 

 
 

 
Illustrasjoner av fritidsboligen med flatt tak mot nord, samt garasje. 
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Situasjonsplan. Arealer med flatt tak markert i rødt. 
 
Vurdering: 
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: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. Pbl § 21-3 i forbindelse med søknad om 
dispensasjon. Det er kommet inn merknader fra eiere av eiendommene 17/273, 17/272, 
17/275 og 17/287. Det stilles flere spørsmål ved tiltaket som ikke omhandler det det søkes 
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dispensasjon for, men felles for nabomerknadene er et ønske om at tiltaket skal følge 
reguleringsbestemmelsen som angir torv som taktekking, da dette gjør bygningene mindre 
dominerende i terrenget. Det bemerkes også at samtlige bygninger innenfor 
reguleringsområdet har torvtak. Nabomerknad fra 17/271 bemerker også at 
takvinkel/takform bryter med reguleringsbestemmelsene. Merknadene er besvart av søker. 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i reguleringsplan for Mosetertoppen FB9. Aktuelle punkter i 
reguleringsbestemmelse 2.1 lyder: «Bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 
grader» og «Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg». 
 
Vurdering: 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 

 
Taktekking: 
Søker ønsker å benytte skifer som taktekking. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene i 
planen at eneste tillatte taktekking er torv: «Torv skal benyttes som taktekking på alle 
bygg». Hensynet bak denne bestemmelsen er å sikre at planområdet skal ha et helhetlig 
uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv er eneste tillatte taktekking, vil eventuelle 
andre former for taktekking skille seg vesentlig ut.  
Det er kun benyttet torvtak innenfor planområdet, og området fremstår derfor helhetlig. 
Dette har vært viktig ved utarbeidelse av planen. Skifertak avviker i det vesentlige fra 
torvtak. Å tillate noe annet i dette tilfellet vil sette det estetiske hensynet bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra vesentlig til side.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Det kan ikke 
gis dispensasjon. 
 
Takvinkel/takform: 
Søker ønske å bruke flatt tak med 3o helling på deler av fritidsboligen, samt på den 
frittliggende garasjen. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene i planen at «bygninger 
skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader». Hensynet bak denne bestemmelsen 
er, som med bestemmelsen om taktekking, å sikre at planområdet skal ha et helhetlig 
uttrykk og samsvarende utseende. I dag er samtlige bygninger og bygningsdeler innenfor 
reguleringsområdet utført med saltak/skråtak. I tillegg til takform er det angitt tillate grader 
på takvinkel. Omsøkt tiltak, med helning på 3o, avviker i det vesentlige fra tillatt takvinkel og 
takform. Å tillate noe annet enn angitt takform/takvinkel i dette tilfellet vil sette det 
estetiske hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 
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Konklusjon: 
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Det kan ikke 
gis dispensasjon. 
 
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
Taktekking: 
Det er ikke anført fordeler ved å bruke skifer framfor torv som taktekking i 
dispensasjonssøknaden, utover at tiltakshaver ønsker å bruke Gudbrandsdalsskifer. Det er 
derfor å anta at ønsket er estetisk begrunnet. Det er likevel henvist til at både skifer og torv 
er tillatt i reguleringsplan for Mosetertoppen, vedtatt 28.05.2009. Detaljreguleringsplan for 
Mosetertoppen FB9 er vedtatt 24.11.16, og er derfor gjeldende plan for eiendommen. 
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at det å henvise til en tidligere overordnet plan, som 
i seg selv legger til rette for senere detaljreguleringer, tilfører noen fordel av vesentlig 
karakter. 
Videre er det innenfor reguleringsområdet kun benyttet torvtak, og å tillate skifertak på én 
eiendom kan derfor ikke sies å berike området estetisk. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking av skifer er for det første at området vil 
framstå mindre ensartet. Det som vil framstå som en stor sammenhengende flate bør etter 
kommunedirektørens mening tekkes med samme materiale som omkringliggende 
bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar situasjon, 
der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Det er ikke tidligere gitt tillatelse 
til skifertak gjennom dispensasjonsbehandling innenfor reguleringsplanen. Uthuling av 
planen er en ulempe av betydning.  
 
Konklusjon: 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi 
dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
 
Takvinkel/takform: 
I dispensasjonssøknaden anføres det at fordelen med å bruke flatt tak på deler av bygningen 
vil redusere inntrykket av bygningens lengde og høyde betydelig, og at alternativet er et 30 
m langt saltak som vil fremstå som monotont. Det anføres også som en fordel at bruk av to 
ulike typer takform arkitektonisk sett vil gi en mer spennende samtidskomposisjon. 
 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private 
fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. Det argumenteres i søknaden for at ulik takform 
vil gi fritidsboligen et redusert inntrykk, men dette kan ikke sies å være noen areal- eller 
ressursdisponeringsmessig fordel. Det kan derimot diskuteres om det vil være en fordel som 
kommer planområdet til gode, dersom tiltaket blir mindre massivt og monotont med flatt 
tak på deler av bygningene. Kommunedirektøren mener likevel at det lar seg gjøre å 
prosjektere et tiltak som er tilpasset både tomten og reguleringsplanens bestemmelser, uten 
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å fremstå monotont eller massivt. Det er derfor vanskelig å skulle tillegge denne fordelen 
vekt. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkte takvinkel/takform er for det første at området vil 
framstå mindre ensartet. Flate tak vil etter kommunedirektørens mening bryte vesentlig 
med omkringliggende bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre 
forutsigbar situasjon, der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Det er ikke 
tidligere gitt tillatelse til annen takform gjennom dispensasjonsbehandling innenfor 
reguleringsplanen. Uthuling av planen er en ulempe av betydning.  
 
Konklusjon: 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi 
dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Plan- og Miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen taktekking og annen takvinkel/takform enn reguleringsbestemmelsene punkt 2.1 
angir. De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for 
en slik utvikling i planområdet. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Mathilde Hjort 
Kommunedirektør 
 



  Sak  98/21 

Side 15 av 36  

DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - TAKTEKKING -  GBNR 155/200 - 
FRITIDSBOLIG - KRINGELÅSVEGEN 81 
 
 
Saksbehandler:  Mathilde Hjort Arkiv: GBNR 155/200  
Arkivsaksnr.: 20/606     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
98/21 Plan- og miljøutvalget 14.09.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om endring av gitt tillatelse med dispensasjonssøknad 
- Tegninger 
- Situasjonskart 
- Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige dokumenter i ESA-sak 20/606 
 
Sammendrag: 
LOGG Arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 3.4 i reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend, vedrørende 
taktekking, der det står at «fritidsbebyggelse skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller 
skifer». 
Det foreligger tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig datert 29.05.2020 
(rammetillatelse) og 15.10.2020 (igangsettingstillatelse), samt endring av gitt tillatelse datert 
02.12.2020. Fritidsboligen er omsøkt og godkjent med skifer som taktekking. 
 
Kommunedirektøren tilrår ikke å gi dispensasjon fra punkt 3.4 i reguleringsplanen som 
omhandler taktekking, da de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt. 
 
Saksutredning: 
Saksutredning og bakgrunn: 
Det er søkt om dispensasjon for å bruke tretak på fritidsbolig på GBNR 155/200. 
 
Bestemmelse 3.4 angir at fritidsbebyggelse skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller 
skifer. Det søkes her om å benytte tre som taktekking, med begrunnelse i at dette vil gi et 
helhetlig og harmonisk uttrykk. Det er ikke vedlagt illustrasjon som tydelig viser hvordan 
fritidsboligen vil se ut med tretak, men søker ønsker å benytte samme materiale som er 
brukt som kledning på vegger (malmfuru), som gråner med tiden. 
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Illustrasjon fra endringssøknaden 
 

 
Skråfoto viser omkringliggende hytter med torvtak og skifer. Den aktuelle tomten er markert med rødt 
(fritidsboligen på bildet er revet og det er oppført ny) 
 
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 
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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: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. Pbl § 21-3 i forbindelse med søknad om 
dispensasjon. Det er ikke kommet inn merknader som omhandler det det søkes dispensasjon 
til. 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend. Aktuelle 
reguleringsbestemmelser er 3.4, flg.: «fritidsbebyggelse skal nytte taktekkingsmateriale som 
torv eller skifer». 
 
 
Vurdering: 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 

 
Søker ønsker å benytte tre som taktekking. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene i 
planen at de eneste alternativene for taktekking er torv og skifer: «fritidsbebyggelse skal 
nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer». Formålet med denne bestemmelsen er å 
sikre at planområdet skal ha et helhetlig uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv og 
skifer er eneste tillatte taktekking, vil eventuelle andre former for taktekking skille seg 
vesentlig ut. Området fremstår som hovedsakelig utformet med torvtak. Dette har vært 
viktig ved utarbeidelse av planen. Tretak avviker i det vesentlige fra skifer og torvtak. Å tillate 
noe annet i dette tilfellet vil sette det estetiske hensynet bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra vesentlig til side.  
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Den 26.01.2012 behandlet kommunestyret en reguleringsendring for planid 201A 
Hafjelltoppen hyttegrend. Følgende vedtak ble fattet: 

«Øyer kommunestyre vedtak i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 
endring av reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend datert den 
20.10.2011 slik har ligget ute til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

- Under pkt. 3.4 4. avsnitt, siste linje tas trevirke ut. Setningen får følgende ordlyd: 
Fritidsbebyggelsen skal nytte taktekkingsmaterial som torv eller skifer. 

- Under pkt. 3.5, andre setning, endres 180 til 190 m2. Dvs. 190 m2 BYA» 

I denne reguleringsendringen ble det forsøkt regulert inn tre som taktekking, men ble tatt ut 
på grunn av merknader etter offentlig ettersyn.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Det kan ikke 
gis dispensasjon. 
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
I dispensasjonssøknaden anføres det at bruk av malmfuru vil gråne med tiden og gi en matt, 
ikke-reflekterende overflate, tilnærmet lik skifer. Det hevdes også at det finnes andre tiltak i 
området med tretak, og at det vil gli fint inn i eksisterende nærmiljø. 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private 
fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. Det argumenteres i søknaden for at tretak vil 
passe fint inn i omgivelsene og ikke være prangende, men dette kan ikke sies å være noen 
areal- eller ressursdisponeringsmessig fordel. Fritidsboligen var prosjektert og godkjent med 
skifertak, og man kan stille spørsmål om ikke utformingen av hytta burde vært tilpasset 
tillatte taktekkingsmaterialer på et tidligere tidspunkt. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking av tre er for det første at området vil 
framstå mindre ensartet. Det som vil framstå som en stor sammenhengende flate bør etter 
kommunedirektørens mening tekkes med samme materiale som omkringliggende 
bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar situasjon, 
der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Uthuling av planen er en ulempe 
av betydning. Det er ikke tidligere gitt tillatelse til tretak gjennom dispensasjonsbehandling 
innenfor reguleringsplanen, og at enkelte hytter likevel har tretak kan ikke tillegges betydelig 
vekt ved vurdering av den enkelte sak. 
 
Konklusjon: 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi 
dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Plan- og Miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen taktekking en reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 og 4.3 angir. De to vilkårene i 
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§ 19-2 er ikke oppfylt. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i 
planområdet. 
 
 
Åsmund Sandvik Mathilde Hjort 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/411 - LEILIGHETSBYGG / 6 MANNS BOLIG - HUS 9 - DISPENSASJONSBEHANDLING 
FOR AVVIKENDE TAKVINKEL OG FORM 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 016/423  
Arkivsaksnr.: 21/2045     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/21 Plan- og miljøutvalget 14.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
Situasjonskart  
Tegninger 
Reguleringsbestemmelser 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i sak 21/2045 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for takform og takvinkel på carporter i tilknytning til oppføring av 
seksmannsbolig på gbnr. 16/411 innen planområde FB7/BFR11 i reguleringsplan Hafjell 
skianlegg, Mosetertoppen.  
 
Seksmannsboligen er planlagt tilsvarende Mosetertoppen skiline Apartments hus 1-8. 
(Heretter hus 9). Carportanlegget er også planlagt tilsvarende som det som tidligere er bygd i 
nærheten. Både leilighetsbygg og carporter skal utformes med torvtak. Carporten vil ha plass 
for seks biler. 
 
Det er planlagt å utforme carportene med pulttak med vinkel på ca. 9,5 grader. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon fra takform og takvinkel. I tillegg til at 
plan -og bygningsloven § 19-2 sine to kumulative vilkår er oppfylt, drøftes kommunens 
adgang til å velge om dispensasjon skal gis eller ikke. 
 
Saksutredning: 
Det søkes om dispensasjon for takform og takvinkel på carporter i tilknytning til oppføring av 
seksmannsbolig på gbnr. 16/411 innen planområde FB7/BFR11 i reguleringsplan Hafjell 
skianlegg, Mosetertoppen.  
 
For parkeringsplasser tilhørende den enkelte leilighet, er det planlagt å tilby oppføring av 
enkle carporter med liten kald bod der kjøpere ønsker slikt tilvalg. Med andre ord kan det 
maksimalt bli 6 stk carportplasser ved seksmannsboliger og inntil 4 stk carportplasser ved 
firemannsboliger. 
 
Takvinkel og takform (reguleringsbestemmelser pkt 3.3) 
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Bestemmelsene angir at takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader. Leilighetsbyggene har 
takvinkel på 22 grader, mens carporter er planlagt med en takvinkel på 9,5 grader. 
 

 
 

 
Omsøkte carport skal ha plass for seks biler 
 
 
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 kommunedirektør legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
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§ 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:  
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: 
Byggene ligger i reguleringsplan Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. Aktuelle 
reguleringsbestemmelser er punkt 3.3. flg. Reguleringsbestemmelsene er vedlagt. 
 
 
Vurdering: 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 
1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 
 
Hensynet bak reguleringsbestemmelser om utforming og utseende på bygningene er å 
bidra til en helhetlig utbygging i planområdet. Det skal ikke være en kurant sak å fravike 
slike faste bestemmelser. Det er bestemt i planen at takvinkel på bygningene skal være 
mellom 22 og 35 grader. Reguleringsområdet skal hovedsakelig bygges ut med 
fritidsboliger. Her åpner planen kun for garasjer, ikke slike carportanlegg. Da 
reguleringsplanen om takvinkel og form ble vedtatt, er det rimelig å anta at det i første 
omgang var tiltenkt enkeltstående garasjer. Byggene som behandles i denne saken vil 
uansett måtte få en annen utforming. Dersom større carportanlegg skal bygges i henhold til 
bestemmelsene som nevnt over, vil det etter kommunedirektørens vurdering gi en uheldig 
størrelse, utforming og uttrykk.  
 
Leilighetsbyggene er planlagt med 22 grader, carportene med 9,5 grader. Det er stort avvik 
fra tillatte vinkler i planen. Det er på det rene at et slikt avvik ikke hadde vært ønskelig på 
hovedbygningene fra kommunenes side. Takformen skal i henhold til 
reguleringsbestemmelsene punkt 3.3. være saltak. En slik form, med så stor takvinkel som 
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planen tilsier vil etter kommunedirektørens vurdering kunne føre til en noe unaturlig og 
dominerende form på disse byggene. 
 
Dermed kan det å tillate pulttak med en såpass slak vinkel ikke sies å sette hensynene bak 
bestemmelsen vesentlig til side.  
 
Konklusjon: Formål bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
2) Fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon 
 
Carportene må være funksjonelle, men størrelsen og inntrykket bør ellers minimaliseres. Et 
symmetrisk saltak, som er vanlig ellers for bebyggelsen i området, med takvinkel på 22 
grader vil gi betydelig økt nivå på mønet fra 3,3 til ca. 4,5 meter, ifølge søknaden. Et så mye 
brattere pulttak med samme minimum himling i bod vil øke utvendig taknivå med ca. 1,65 
m. Carportene er planlagt for flere biler. Det vil si at byggene vil kunne bli av betydelig 
størrelse dersom de utformes på en annen måte. Det gjelder også ved tradisjonelle saltak. 
Det er en fordel at det bygges sammenhengende carporter i stedet for alternativet, som 
kunne være enkeltstående løsninger. 
 
Visuelt er det etter kommunedirektørens vurdering en fordel å tillate omsøkt takvinkel og 
takform. Det synes som om det er forsøkt å finne den beste løsningen, og å holde størrelsen 
på et minimum. 
 
Uthuling av planen er den største ulempen her. Det vil imidlertid gjelde for en begrenset del 
av området. Ellers er det er ikke ulemper av betydning ved å tillate slakere takvinkel, uten 
hva angår planforhold drøftet ovenfor, og presedensfaren som hører til «kan-vurderingen». 
  
Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon vil være vesentlig større enn 
ulempene. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget 
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. 
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være 
saklig begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens. 
 
Det kan framføres at bestemmelsene ikke treffer bygging av carporter tilstrekkelig godt. 
Omsøkt løsning framstår som den beste. Siden dette gjelder en begrenset del av 
utbyggingen, er det kommunedirektørens vurdering at presedensfaren kan håndteres. 
Dersom utvalget for plan -og miljø kommer til at det likevel ikke bør gis dispensasjon for 
avvikende takvinkel, må dette begrunnes i det kommunale selvstyre. Her kommer 
muligheten for presedens inn, fare for usaklig forskjellsbehandling, forutberegnelighet, 
uthuling av plan og ellers saklige argumenter som PMU ønsker å vektlegge. 
 
Det er gitt dispensasjon for tilsvarende carporter i 2021 i samme område. Det er ikke 
dermed sagt at en ny dispensasjon skal eller bør gis for samme forhold. Kommunen kan når 
som helst snu en uønsket utvikling. 
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Det vil inngå i vedtaket at avvik fra takvinkel og form ikke senere vil kunne gis for 
hovedbygninger i planområdet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alt. 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon for avvik fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3. om takvinkel og 
takform. Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn. Dette er ikke ment å åpne for senere 
dispensasjon fra takvinkel og form på hovedbygninger i planområdet. Det må gjøres en 
selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon skulle oppstå. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Avvik fra takvinkel og form skal ikke senere gis for hovedbygninger i planområdet. 
 
 
Alt. 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget(PMU) omsøkt 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 for avvikende takvinkel og takform. 
Selv om de kumulative vilkårene for å tillate annen takform og takvinkel er oppfylt, velger 
PMU å ikke dispensere fra bestemmelsene. 
(Dersom dette alternativet velges, må PMU sette inn begrunnelse her) 
 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/341     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/21 Plan- og miljøutvalget 14.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 
2. Oppsummering av merknader med kommunedirektørens kommentarer 
3. Merknadene ved høring, i sin helhet 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtok i møtet 16. februar 2021 å legge forslag til 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 ut til offentlig ettersyn. Dette ble 
annonsert i GD med høringsfrist 20.mars. Det har kommet 17 uttalelser til planforslaget 
innen fristen. Disse er referert i eget vedlegg med kommunedirektørens kommentarer, i 
tillegg til at merknadene er vedlagt i sin helhet. Landbruksplan for Lillehammer-regionen 
foreslås vedtatt. 
 
Saksutredning: 
En regional landbruksplan er et nyttig verktøy for satsing på landbruk framover. En temaplan 
for landbruket vil ikke være juridisk bindende, men skal være ett av kommunens styrings-
verktøy innen landbruksområdet og en premissgiver i andre kommunale planer.  
 
I planen er det definert fire fokusområder. Innenfor hvert fokusområde er det utarbeidet ett 
hovedmål med tilhørende strategier. Det er kommunen som har ansvaret for oppfølging av 
strategiene og dette vil rapporteres årlig til kommunestyret. Formålet er at planen skal være 
i aktiv bruk, både i kommunal saksbehandling, årlig rapportering, utviklingsarbeid og som 
grunnlag for samarbeidsmøter.  
 
Planen er utarbeidet av Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen i samarbeid med en 
referansegruppe bestående av to politikere fra hver av de tre kommunene, representanter 
fra faglaga landbruket i regionen, og representant fra Lillehammer-regionen Vekst. 
 
Regjeringen har besluttet at FNs bærekraftmål skal være den politiske overbygningen for å 
ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Mange av målene kan bare nås 
med innsats fra bl.a. kommunene. Bærekraftmålene er viet et eget kapittel i planen for å 
vise både muligheter og forventninger innen landbruket. 
 
I den nye planen er det definert fire fokusområder: 
 

 Landbrukets satsing innen klima og miljø 
 Landbrukets ressursgrunnlag 
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 Landbrukets næringsvirksomhet 
 Landbrukets rolle i samfunnet 

 
Innen hvert fokusområde er det ett mål med beskrivelse av strategier. Erfaringene fra 
tidligere planer er at for detaljerte tiltak kan gi et lite handlingsrom gjennom en planperiode. 
Strategiformuleringene som nå er utarbeidet vil gjøre det enklere å tilpasse tiltak ut fra 
skifter i forutsetninger lokalt og på høyere nivå. 
 
I planen utfordres landbruket til endring, dette gjelder særlig innen klima- og bærekraft hvor 
landbruket på nasjonalt nivå har forpliktelser til å redusere klimautslippene. Ettersom både 
faktagrunnlag og muligheter for tiltak innen klima og miljø vil utvikles raskt fremover, så er 
det foreslått en årlig handlingsplan regionalt som en av strategiene. Det stilles også krav til 
landbruket og bonden som en ansvarlig grunneier, arealforvalter og næringsutøver. 
Kommunen må også bidra til å ivareta landbrukets ressursgrunnlag, bl.a. ved å legge til rette 
for bruk av utmarksbeite i en region hvor utmarka er under press fra andre 
næringsinteresser. Planen er tydelig på at det må fastsettes langsiktige utbyggingsgrenser i 
utmarka, noe som vil gi konsekvenser for utbyggingstakten i naturen. 
  
Kommunedirektøren mener landbruksplanen favner bredt, men samtidig er tydelig på hvilke 
utfordringer både landbruket og samfunnet står overfor.  
 
Vedtatt plan skal legges ut som digital versjon på landbrukskontorets hjemmeside. 
 
Vurdering: 
Høringsinnspillene er vurdert administrativt og både tekstforslag og innspill på tema er tatt 
inn i planen. Innspillene som har gitt endringer innen fokusområdene er oppsummert 
nedenunder. For øvrige merknadsvurderinger henvises det til vedlegg 2, der innspill er 
gjengitt og med kommunedirektørens kommentarer. 
  

Landbrukets satsing innen klima og miljø 
Tilskudd til tiltak i beiteområder, samt RT- og RK-midlene, er tatt inn i avsnittet om 
tilskuddsordninger 
Klimaplan 2021-2030, Meld. St. 13 er tatt inn i avsnittet om nasjonale føringer 
Vannmiljø er tatt inn som nytt avsnitt, samt omtalt i strategi nr. 1 under målet 
Landbruksplast er tatt inn i teksten om utfordringer og muligheter 
Omtale av at det gjennom forvaltning av skogen er viktig å ivareta gammelskog som leve- 
og spillområde er tatt inn i avsnittet om skog 
Omtale av at en balansert vurdering av behovet for skjøtselstiltak for å ivareta 
kulturlandskapet og artene knyttet til dette er viktig, samtidig som at beitetrykket ikke går 
utover natur med viktige økologiske funksjoner for andre arter, er tatt inn i avsnittet om 
kulturlandskap 
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Glomma (2016-2021) er tatt inn i 
avsnittet om nasjonale føringer 
Mer tekst om CO2-binding er tatt inn i avsnittet om skog 
Følgende setning er tatt inn i strategi nr. 6: Trær i vekst binder CO2 og tiltak for 
tilfredsstillende plantetetthet ved foryngelse i barskog blir viktig 
Foreslått henvisning om gjerder er tatt inn i avsnittet om kulturlandskap 
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Bekjempelse av fremmede arter som del av NMSK-strategien er tatt inn som del av 
strategi nr. 5 
Formulering om at beitebruk er en viktig del av løsningen på klimautfordringene er tatt inn 
i avsnittet om utmarksbeite  
Formulering om at leiejord kan føre til økt utslipp og være negativt for klima og miljø er 
tatt inn i avsnittet om leiejord 

Landbrukets ressursgrunnlag 
Omtale av god og aktiv besøksforvaltning vedrørende reiseliv/fritidsboligbygging er tatt 
inn som eget avsnitt 
Det er tatt inn følgende tekst i strategi nr. 1: Det må utarbeides jordflyttingsplan i slike 
prosesser og sikres dokumentasjon for å bygge kunnskap om jordflytting 
Bevaring av kornjorder tatt inn i strategi nr. 1 
Fiske er tatt inn som eget avsnitt med foreslåtte formuleringer 
En presisering av kommunal rovviltberedskap er tatt inn i strategi nr. 2 
Det er tatt inn følgende tekst i strategi nr. 7: Forvaltningspraksis bør fremme produksjon, 
sysselsetting og verdiskapning i tråd med næringa og yrkesutøvernes behov 

Landbrukets næringsvirksomhet 
Omtale av RT og RK-midlene er tatt inn i avsnittet om næringsutvikling 
Viktigheten av tradisjonelt landbruk er tatt inn som tydeliggjøring i innledningen 
Omtale av de nasjonale strategiene «Urbant landbruk» og «Matnasjonen Norge» er tatt 
inn som nytt avsnitt 
«Økt verdiskaping» er tatt inn i målformuleringen gjennom å erstatte ordet «omdømme» 
Statsforvalteren som samarbeidspartner er tatt inn i teksten om næringsutvikling 
Følgende setning er tatt inn i avsnittet om landbruksbasert opplevelsesnæring: Tilbud om 
småviltjakt og sportsfiske gir en bredde i opplevelsestilbudet 
Omtale av halm som viktig biprodukt av kornproduksjon er tatt inn i avsnittet om 
produksjoner 
Setning om at aktiv drift av fjellarealer bidrar til mindre grasarealer i kornområdene er tatt 
inn i avsnittet om produksjoner 
Ny strategi nr. 7 om satsing på mjølkeproduksjon er tatt inn 
Betydningen med at digitalisering kan gjøre det lettere for unge å ta over gård mtp. arbeid 
utenom gården for seg selv eller familie, er tatt inn i avsnittet om sysselsetting 

Landbrukets rolle i samfunnet 
Omtale av koronapandemien tas inn i teksten for beredskap 

 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar Landbruksplan for Lillehammer-
regionen 2021-25. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025, med endringer etter høring slik det 
framgår av saksframlegget, vedtas. 
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
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Kommunedirektør 
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ERVERVSMESSIG KJØRING MED SNØSCOOTER I PERIODEN 2021/22 - 2024/25 
 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 21/2075     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/21 Plan- og miljøutvalget 14.09.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om fornyelse av løyve – Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps 
Søknad om fornyelse av løyve – Nermo AS 
Søknad om fornyelse av løyve – Arvid Melby 
Søknad om fornyelse av løyve – Arild Botheim 
Søknad om fornyelse av løyve – Jo Henning Amrud 
Søknad om fornyelse av løyve – Pellestova Hotell AS 
Søknad om fornyelse av løyve – Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn 
Søknad om fornyelse av løyve – Arnt Risberg 
Søknad om løyve – Fred Erling Moe 
Søknad om løyve – Svingvold Hyttetjenester 
 
Sammendrag: 
Iht § 5 a) i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunen gi tillatelse til bruk av snøscooter til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil 
påta seg leiekjøring. Kjøringa gjelder spesielle formål og på særskilte vilkår, og tildeles for 
perioder på 4 år. 
 
I Øyer har det i perioden 2017/2018 til 2020/2021 vært tildelt åtte løyver for ervervsmessig 
kjøring med snøscooter.  
 
Det har i år kommet inn ti søknader om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
Øyer kommune. Åtte av disse; Øyer Tretten Røde Kors HK, Nermo, Melby, Botheim, Amrud, 
Pellestova Hotell AS, Norsk folkehjelp Moelv og Omegn og Arnt Risberg har hatt løyve 
tidligere og søker om fornyelse av løyve. To søkere; Moe og Svingvold Hyttetjenester søker 
om løyve for første gang.  
 
Det følger av Rundskriv T – 1/96 at de som har hatt løyve til ervervsmessig kjøring tidligere 
normalt bør få fornyet løyve. Erfaringene med ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
er gode og ordningen fungerer godt. De fleste med løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i Øyer har hatt disse over flere perioder. Kommunedirektøren mener derfor det 
er naturlig at de som har hatt løyve i inneværende periode får fornyet løyve.   
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Et av formålene med motorferdselloven og ordningen med leiekjøring er å begrense 
motorferdselen i utmark til et minimum. Det har vært et mål å begrense antall løyver slik at 
de som innehar slike løyver kan få oppdrag av et slikt omfang at det kan gi et økonomisk 
bidrag og være med å forsvare de investeringene som kreves. Etter kommunedirektørens 
vurdering vil ikke leiekjørere med løyver utenfor kommunen medføre noen form for 
konkurranse med øvrige leiekjørere eller endre behovet til transport. Der transporten fra en 
annen kommune inn i Øyer kommune er betydelig kortere, sammenlignet med transporter 
med utgangspunkt i Øyer vil dette være med på å begrense motorferdselen i utmarka i 
kommunen. Øyer kommune har derfor gitt tillatelse til transport av varer og utstyr for 
leiekjørere utenfor kommunen.  
 
Svingvold Hyttetjenester har søkt om løyve med utgangspunkt på Svingvoll i Gausdal 
kommune med turer over til området Musdalseter/Bånseter. I Øyer vest er det kun en 
annen tilbyder, Arild Botheim med utgangspunkt Roåker. Kommunedirektøren mener at det 
er plass til et løyve til i denne delen av kommunen. 
 
Fred Erling Moe har søkt om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter for kommende 
periode. Dette innenfor områder som i dag er dekt opp av Øyer Tretten Røde kors, Arnt 
Risberg og Jo Henning Amrud. Kommunen har vært i kontakt med førere med løyve i 
område, hvor det fremkommer at det er et stabilt og begrenset antall turer pr vinter. 
Behovet for transport er ikke større enn at det kan dekkes av de aktørene som står for 
leiekjøring i dag. Etter kommunedirektørens vurdering har Moe en god søknad og en 
fleksibilitet som passer godt til å drive leiekjøring, men ut fra føringer som er gitt i Rundskriv 
T-1/96 finner ikke kommunedirektøren at det er grunnlag for å tildele løyve for 
ervervsmessig kjøring med snøscooter til Fred Erling Moe. 
 
Saksutredning: 
Iht. § 5 a) i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunen gi tillatelse til bruk av snøscooter til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil 
påta seg leiekjøring. Kjøringa gjelder spesielle formål og på særskilte vilkår, og tildeles for 
perioder på 4 år. 
 
Løyvekjøring etter § 5 a) gjelder:  

- transport mellom bilveg og hytte 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
- transport av funksjonshemmede 
- transport av ved 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6  

 
I Øyer har det i perioden 2017/2018 til 2020/2021 vært tildelt åtte løyver for ervervsmessig 
kjøring med snøscooter. De enkelte løyvene er tildelt for bestemte områder i kommunen. 
 
Oversikt over løyver inneværende periode 2017/18 – 2020/21: 
Løyveinnehaver   Område  
Arild Botheim    Roåker 
Nermo AS/Nermo Gård   Øyerfjellet – hovedområde sør 
Arvid Melby    Øyerfjellet – hovedområde sør 
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Øyer – Tretten RKH   Øyerfjellet – hovedområde nord 
Odd Bræin Øyerfjellet sør, nærmere angitt område - sørsiden av 

Hafjellanlegget/Stulen søndre 
Arnt Risberg Område/rute – Gålå seter – Eldåtjern 
Jo Henning Amrud Område/rute – Goppollen - Jogrimen 
Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn Område/rute – Øvre Åstbru – Hynna, Snultra og Nyskolla 
 
Tildeling av løyver for ny 4 årsperiode ble annonsert i GD, samt publisert på kommunens 
hjemmeside og Landbrukskontorets Facebook-side. Det har kommet inn 10 søknader om 
tildeling av løyver for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer kommune. 
 
Oversikt over søknader om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter for  
perioden 2021/22 – 2024/25: 
 
Øyer Tretten Røde Kors HK søker om fornyelse av tre løyver for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i området Øyerfjellet nord. Øyer Tretten Røde Kors Hk har hatt løyve for 
ervervsmessig kjøring siden 1996. Løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter er viktig 
for hjelpekorpset. Dette mht. trening i kjøring med snøscooter, lokalkunnskap, samtidig som 
inntektene bidrar til at man kan investere i utstyr som styrker beredskapen i Øyerfjellet og 
kommunen for øvrig. Øyer Tretten Røde Kors disponerer flere snøscootere og har den siste 
sesongen gjennomført 65 ervervstransporter med i hovedsak utgangspunkt fra 
parkeringsplassene på Svarthaugen, Brennlia, Holmsetra, Steinsetra og Tangen. 
 
Nermo AS og Nermo gård søker om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i området Øyerfjellet. Nermo har hatt løyve for ervervsmessig kjøring i Øyerfjellet 
i mange år. Denne leiekjøringen har vært transport av varer og utstyr, samt tilsyn av enkelte 
hytter både nord og sør i Øyerfjellet. Tilsyn av enkelte bruer på oppdrag av vegselskaper, 
samt demninger og områdene rundt Nedre Moksjøen. I tillegg til bagasjetransport i 
forbindelse med organiserte turer langs Troll-løypa. Det opplyses også i søknaden at Nermo 
har oppdrag med kjøring av skiløyper for Fåvang løypelag når det er behov mellom 
tråkkemaskinens base og Liesetra der snøscooteren har sin faste base. 
 
Arvid Melby søker om fornyelse av løyve for området Øyerfjellet sør, med base, 
utgangspunkt ved Hundersetra og Pellestova. Arvid Melby har hatt løyve for ervervsmessig 
kjøring i dette området siden 2001/2002.  
 
Arild Botheim søker om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter for 
området Tretten vestside – Musdalseter/Roåker. Arild Botheim har hatt løyve i dette 
området siden 2012, samt i Gausdal kommune i område Killia, med utgangspunkt Roåker. 
Botheim har omsøkt løyve i Gausdal også for kommende periode.  
 
Jo Henning Amrud søker om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
Øyer kommune. Jo Henning Amrud har løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
Ringebu kommune, i området Fåvangfjellet og Ringebu Statsalmenning. Han har hatt 
transportoppdrag til Jogrimen i mange år. Søknaden om løyvet gjelder kun for de som har 
hytte med kortest avstand til brøytet veg ved Goppollvegen.  
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Pellestova Hotell AS søker om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter 
for området Øyerfjellet sør. Pellestova hotell har tidligere perioder hatt løyve for 
ervervsmessig kjøring med samme utgangspunkt. Det er ønskelig for Pellestova Hotell AS å 
påta seg leiekjøring for Øyer kommune for å kunne holde tilsyn med høydebassenget 
vinterstid (høydebassenget ligger like bak hotellet). Pellestova Hotell er et av de to hotellene 
som ligger lengst inn i fjellet og vil i så måte kunne være raskt ute ved behov for å hente 
personer i nød inne på fjellet, et samarbeid med AMK. Ansatte gjennomgår hyppige 
førstehjelps- og hjertestarterkurs. Transport av massemedia og leiekjøring av andre.  
 
Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn (NF Moelv og Omegn) søker om fornyelse av løyve for 
ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer kommune. NF Moelv og Omegn har base og 
beredskapshytte ved Øvre Åstbru og har i en årrekke transportert varer og utstyr til Hynna, 
Snultra, og Nyskolla. Setrene Hynna og Snultra ligger i Øyer kommune, mens man må kjøre 
gjennom Øyer, langs birkebeinervegen, for å komme til setra Nyskolla, som ligger like over 
grensa til Ringsaker. Ved snørike vintre kjøres det et scooterspor i forkant av turene, slik at 
transporten kan utføres uten risiko for skader på personell og utstyr. 
 
Arnt Risberg søker om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune. Arnt Risberg har løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Stor-Elvdal 
kommune med utgangspunkt i Gåla Sæter. Han har hatt transportoppdrag (ved) til hytte 
beliggende sør for Eldåhøgda, ved Eldåtjørna, i mange år.  
 
Fred Erling Moe søker om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter for Øyerfjellet 
nord. Har som ungdom kjørt mye snøscooter for Røde Kors, utkjøring av varer i påsken og 
kjøring av stikker til skiløyper, samt skiløypekjøring. Erfaring med bruk av snøscooter i egen 
skog (ved o.l.).  
 
Svingvold Hyttetjenester søker om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter for 
området Gausdal Nordfjell, samt området Musdalseter/Bånseter. Geir Johan bor selv på 
Svingvoll og har nylig opprettet selskapet Svingvold Hyttetjeneste Andreassen for å kunne 
betjene hyttene i Gausdal Nordfjell og omegn med vaktmestertjenester som måking av 
hyttetak, samt transport av personer og varer/utstyr til hytter uten brøytet veg. Det er 
opparbeidet en parkeringsplass som brøytes på vinteren for kundene på Svingvoll. De deler 
av søknaden som berører Gausdal kommune og Ringebu kommune holdes utenfor denne 
behandlingen og behandles i egen sak av de respektive kommuner.  
 
I en årrekke har leiekjørere med base utenfor Øyer kommune foretatt transporter i Øyer. 
Dette har vært behandlet som dispensasjonssaker. Ved forrige løyveperiode ble det etter en 
drøfting i planutvalget bestemt at også disse skulle behandles gjennom løyvetildelingen og 
tildeles egne løyver. Dette for å begrense motorferdselen i utmark i Øyer kommune mest 
mulig.  
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark står det at tildeling av løyver må 
undergis en konkret vurdering og vurderes med utgangspunkt i behovet for leiekjøring og at 
antall løyver i hver kommune bør begrenses i forhold til dette. Det følger videre av 
rundskrivet at de som har hatt løyve tidligere normalt bør prioriteres fremfor nye søkere. 
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Det er videre ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlaget leiekjøring kan gi og 
den næringsmessige betydning dette har for den enkelte.  
 
Vurdering: 
Det har kommet inn ti søknader om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune. Åtte av disse; Øyer Tretten Røde Kors HK, Nermo, Melby, Botheim, Amrud, 
Pellestova Hotell AS, Norsk folkehjelp Moelv og Omegn og Arnt Risberg har hatt løyve 
tidligere og søker om fornyelse av løyve. To søkere; Moe og Svingvold Hyttetjenester søker 
om løyve for første gang. 
 
Det følger av Rundskriv T – 1/96 at de som har hatt løyve til ervervsmessig kjøring tidligere 
bør få fornyet løve. De fleste med løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer har 
hatt disse over flere perioder. Kommunedirektøren mener derfor det er naturlig at disse får 
fornyet løyve.  
 
Et av formålene med motorferdselloven og ordningen med leiekjøring er å begrense 
motorferdselen i utmark til et minimum. Øyer kommune har derfor gitt leiekjørere med 
løyver utenfor kommunen, tillatelse til transport av varer og utstyr, der dette er betydelig 
kortere, sammenlignet med transporter med utgangspunkt i Øyer. Et eksempel på dette er 
transport til hytte ved Eldåtjern. Eldåtjern ligger lengst inn i Øyerfjellet og fra Gåla Seter i 
Stor Elvdal og inn til hytta er det 6 km. Skal man foreta tilsvarende transport fra Øyer, fra 
f.eks. Holmsetra så blir det en avstand på 28 km. Kommunedirektøren mener derfor at det 
vil være fornuftig, samt i trå med formålet med motorferdselloven å tildele løyve til 
leiekjørere utenfor kommunen for transport til definerte områder. Det kan også nevnes at 
løyveinnehaver i Øyer kommune, Botheim, har tilsvarende tillatelse til leiekjøring i hhv 
Gausdal kommune. Disse løyvene vil etter kommunedirektørens vurdering ikke medføre 
noen form for konkurranse med øvrige leiekjørere eller endre behovet til transport. 
 
Svingvold Hyttetjenester har søkt om løyve med utgangspunkt på Svingvoll i Gausdal 
kommune. Administrasjonen legger frem forslag om tildeling av løyve for Svingvold 
Hyttetjenester i Gausdal kommune. I omsøkte område i Gausdal er det et «ledig løyve» (Kjell 
Håkon Reistad, tidligere løyvehaver, har ikke søkt om løyve for kommende periode). Det 
søkes om løyve til å kjøre inn i Øyer kommune, Musdalssætra, fra Svingvoll. I Øyer vest er 
det kun en annen tilbyder, Arild Botheim. Botheim har utgangspunkt Roåker og har hatt 
tillatelse i Gausdal kommune for transport over til Killian. Kommunedirektøren mener at det 
er plass til et løyve til i denne delen av kommunen. Et eventuelt løyve avhenger av tillatelse 
gitt i Gausdal kommune, tildeles det ikke løyve i Gausdal frafaller løyvet for de deler som 
berører Øyer kommune.   
 
Fred Erling Moe har søkt om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter for kommende 
periode. Dette innenfor områder som i dag er dekt opp av Øyer Tretten Røde kors, Arnt 
Risberg og Jo Henning Amrud. Moe viser til erfaring med snøscooterkjøring siden ung alder 
hvor han kjørte for Røde Kors (varetransport, stikking av skiløyper og løypekjøring), i tillegg 
har han erfaring med bruk av snøscooter fra uttak av ved i egen skog. Han viser også til en 
stor fleksibilitet til å kunne påta og utføre oppgaven med leiekjøring på en god måte. Etter 
kommunedirektørens vurdering har Moe en god søknad, men ved tildeling av løyver er 
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imidlertid kommunedirektøren nødt til å forholde seg til de føringer som er gitt i 
Motorferdselloven med tilhørende forskrifter og rundskriv. 
 
Det står i Rundskriv T – 1/96 at de som har hatt løyve tidligere normalt bør prioriteres 
fremfor nye søkere. Det følger videre av rundskrivet at antall løyver i hver kommune bør 
begrenses og vurderes ut fra behovet for transport. Det er videre ønskelig med en viss 
kontinuitet i det næringsgrunnlaget leiekjøring kan gi og det skal legges vekt på den 
næringsmessige betydningen for den enkelte.  
 
Kommunen har vært i kontakt med førere med løyve i område, hvor det fremkommer at det 
er et stabilt og begrenset antall turer pr vinter. Behovet for transport er ikke større enn at 
det kan dekkes av de aktørene som står for leiekjøring i dag. Selv om det er en stor økning i 
antall hytter i Øyer kommune fører ikke dette til større behov for leiekjøring. De nye hyttene 
bygges i områder det tilrettelegges for brøytet bilveg. For å drive med leiekjøring i dag er 
man avhengig av godt og driftssikkert utstyr. Snøscooter og kjelker er dyrt og de aktørene 
som har anskaffet seg slik utstyr har behov for en viss forutsigbarhet med hensyn til oppdrag 
og inntjening 
 
Etter kommunedirektørens vurdering har både Svingvold Hyttetjenester og Fred Erling Moe 
gode søknader og de viser begge til god fleksibilitet til å kunne påta og utføre oppgaven med 
leiekjøring på en god måte. For søknaden fra Svingvold Hyttetjenester som berører Øyer vest 
mener kommunedirektøren at det er grunnlag for å tildele løyve for området Svingvoll – 
Musdalssætra, vedtak om løyve i Øyer kommune avhenger av at det gis vedtak om løyve 
også i Gausdal kommune. For søknaden fra Fred Erling Moe som berører Øyerfjellet nord 
finner ikke kommunedirektøren at det er grunnlag for å tildele løyve for ervervsmessig 
kjøring med snøscooter ut fra føringer som er gitt i Rundskriv T-1/96.  
 
Det vil sendes ut nye klistremerker med løyvenummer som skal settes på snøscooteren, det 
vil også gå frem perioden løyvet gjelder for på dette. Noen vil få oppdatert løyvenummer. 
Ved bytte av snøscooter av ulike årsaker skal dette meldes kommunen før oppdrag med ny 
snøscooter foretas.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, samt § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer 
kommune, Innlandet, får følgende tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
perioden 2021/22 – 2024/25.  
 

Navn Område/rute Løyvenummer Registreringsnummer 
Jo Henning Amrud Goppollen – Jogrimen  1 ES 8283 
Arvid Melby Øyerfjellet – sør 2 HX 7643 
Norsk Folkehjelp 
Moelv og Omegn 

Øvre Åstbru – Hynna, Snultra 
og Nyskolla 

3 FB 5009 

Arnt Risberg Gålå seter – Eldåtjern 4 HE 9750 
Arild Botheim  Roåker 5 HX 7409 
Pellestova Hotell AS Øyerfjellet – sør 6 FB 2998 
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Nermo AS/ Nermo 
Gård 

Øyerfjellet – sør 7 HX 9593 

Svingvold 
Hyttetjenester* 

Svingvoll – Musdalssætra  8 Må meldes inn til 
Gausdal kommune før 
løyvet tas i bruk.  

Øyer – Tretten RKH**  Øyerfjellet – nord 9 + 10 + 11 FB 2405                  
FB 4898 

FB 5883 
EW 5903 

  
*Løyvet frafaller hvis det ikke gis vedtak om løyve for Svingvold Hyttetjenester i Gausdal kommune.  
**Tre av fire snøscootere benyttes i det daglige, den fjerde benyttes som reserve.  
 
Løyvekjøring etter § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag gjelder:  

- transport mellom bilveg og hytte 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
- transport av funksjonshemmede 
- transport av ved 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6  

 
Etter § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune skal det  
søkes om tillatelse for hvert enkelt tilfelle/oppdrag innen områder definert som sårbare iht.  
foran nevnte forskrift.   
 

1. Løyve gjelder perioden 2021/22 – 2024/25. 
2. Mindre endringer i områdeinndeling kan/må påregnes. 
3. Klistermerke med gjeldende løyvenummer og periode skal påføres snøscooteren(e), 

dette vil sendes per post i løpet av høsten (kontakt Landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen om klistremerket ikke er fremkommet før transport foretas).  

4. Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
5. Det skal føres kjørebok for alle transportoppdrag. Kjørebok skal sendes Øyer 

kommune årlig etter hver vintersesong og senest innen 1. juni.  
 
Søknadene om tildeling av løyve til ervervsmessig kjøring med snøscooter fra  
Fred Erling More imøtekommes ikke. Dette begrunnes med 1) behovet for transport er ikke 
er større enn at det kan dekkes av de aktørene som står for leiekjøring i dag. 2) leiekjøringen 
skal gi en kontinuitet mht. til næringsgrunnlag, jf. Rundskriv T-1/96  
 
 
 
Åsmund Sandvik Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
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SLUTTRAPPORT - FRILUFTSLIVETS FERDSELSÅRER 
 
ENDRING I BÆREKRAFTFORSKRIFTEN § 5 - FORBUD MOT GRØFTERENSK I MYR OG 
SUMPSKOG 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


