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201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN,  GAIASTOVA OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201712  
Arkivsaksnr.: 17/1913     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
113/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, sist revidert 4.12.2020 
2. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, versjon 4.12.2020 
3. Planbeskrivelse med KU, sist revidert 2.12.2020 
4. Notat omlegging av bekk, 7.8.2020 
5. Helningskart 
6. Snitt siktlinjer 
7. Notat vurdering av veg Lunnstadmyra, 2.10.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanforslaget fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på vegne av  
Gaiastova AS.     
 
BELIGGENHET  
Utbyggingsområdet ligger mellom Kringelåsvegen og Lunnstadmyrvegen i reguleringsplan for 
Hafjelltoppen hyttegrend.   
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PLANSTATUS 
Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend (planID 102) ble vedtatt 26.1.2012 - sist 
revidert 27.3.2014 og DS-vedtak (delegert vedtak) 258/14, 16.5.2014.  
Området som nå foreslås regulert til turist- og fritidsformål er i gjeldende plan regulert til 
friområde.   
 
PLANPROSESS  
Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 15.9.2017. Her ble det konkludert med 
at ønsket arealformål turist- og fritidsformål vil være et annet enn i gjeldende 
kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan. Det må derfor utarbeides planprogram 
for planprosessen.  
 
Det ble varslet oppstart av nytt planarbeid og høring av planprogram for å få innspill til 
innhold i planprosessen. Planprogrammet var på høring sammen med varsel om 
planoppstart i perioden 8.1. – 19.2.2018.  
 
Etter varsling av oppstart og høring av planprogrammet kom det inn 41 merknader. 
Innholdet i disse er oppsummert i et eget notat datert 15.5.2018, med beskrivelse av 
hvordan planen hensyntar disse. I planbeskrivelsen, vedlegg 3, er det en kortversjon 
med oppsummering av notatet. 
 
Planprogram ble fastsatt av kommunestyret 30.8.2018 i KST-sak 72/18. 
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PLANFORSLAGET 
Planforslaget med konsekvensutredninger 
er utarbeidet med utgangspunkt i fastsatt 
planprogram. Planområdet utgjør 9,5 daa og 
detaljreguleres til byggeområde for fritids- 
og turistformål med 6 leilighetsbygg, samt 
tilhørende renovasjonsanlegg, veg og 
grønnstruktur.  
  
Fritids- og turistformål 
Området foreslås regulert for utbygging til 
næringsformål i form av utleieleiligheter. Det 
er planlagt 2 leiligheter i hvert bygg som 
oppføres i en etasje.  
 
 
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 30%. Maks BYA pr. bygning skal ikke overstige 160 m2. 
Terrasse uten takoverbygg kan utgjøre inntil 30% av bygningens BYA, maksimalt 48 m2. BYA 
for terrasse og parkering på terreng skal beregnes i tråd med veileder om grad av utnytting, 
H-2300.  
 
Maksimal mønehøyde er 5,65 m og maksimal gesimshøyde er 3,20 m over ferdig grunnmur. 
Bygninger skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, med møneretning parallelt med 
høydekurvene. Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 100 cm 
over planert terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Maksimal skjærings- 
og fyllingshøyde skal ikke overstige 1,50 m fra planert nivå ved grunnmur. Ved bruk av 
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steinmurer / støttemurer i forbindelse med skjæringer og fyllinger skal disse ikke være 
høyere enn 1,5 m.  
 
 
Kommunedirektørens vurdering av planforslaget 
 
PLANPROGRAM OG FØRINGER 
Kommunedirektøren finner at planprogrammet og forslag til gjennomføring av planprosess 
før offentlig ettersyn er godt nok svart ut. 
 
I kommunestyrets vedtak om fastsetting av planprogram er det satt følgende vilkår for 
gjennomføring av reguleringsplanen:  
«Vegen over Lunnstadmyra må etableres før 
utbyggingen av planområdet kan starte». 
 
Det var kommunedirektøren som inntok forslag til vilkår 
for reguleringen. Vilkåret ble inntatt for å få en vurdering 
av allerede regulert veg over Lunnstadmyra og om hvilke 
konsekvenser denne kunne medføre ved en eventuell 
etablering. Vegen er regulert inn i reguleringsplan for 
Hafjelltoppen hyttegrend, men uten at den der er 
knyttet til noen rekkefølgekrav.  
 
Regulanten har gjort en vurdering av planforslagets påvirkning på trafikkgrunnlaget, og 
konkludert med at trafikkbelastningen som foreslåtte fortetting utløser i Lunnstadmyrvegen, 
ikke utløser tiltak for å avlaste eksisterende vegnett. Kommunedirektøren kan være enig i at 
omfanget av boenheter er så beskjedent at trafikkøkningen som planendringen utløser 
vanskelig kan forsvare krav til etablering av ny veg.  
 
Videre er kommunedirektøren skeptisk til å etablere en veg som kan avskjære en myr som 
inngår i vannbalansen oppe på fjellet som direkte kan medfører endrede magasinerings- og 
avrenningsforhold innenfor nedbørsfeltet til bekkene som mottar vann fra området. På det 
grunnlaget ble Structor AS bedt om å utrede konsekvenser av en eventuell etablering av veg 
over Lunnstadmyra. Utredningen er sammenstilt i et eget notat. Det er kommunedirektøren 
som har bestilt og betalt for notatet.  
 
Notatet angir myrdybder på inntil 3 m, samt at større dybder stedvis ikke kan utelukkes. Det 
er foretatt vurderinger av inngrep, miljøkonsekvenser, økt trafikkbelastning som følge av 
utbyggingen mv. I forhold til friluftsliv påpekes det at skiløyper krysser og går i tilgrensende 
områder til regulert veg i gjeldende plan. I oppsummering av konsekvenser av tiltak/bygging 
av ny veg over myra peker notatet på negative konsekvenser for friluftsliv/nærmiljø, 
landskap, vann/flom og skred. Utredningen svarer ut med at konsekvensene er ubetydelig 
for trafikksikkerhet og miljømål.  
 
Videre vet man at tiltak i myr, i løpet av de siste årene, har fått større fokus, også fra statlige 
og regionale myndigheter.  
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Myr har verdi både som flomdemper, karbonlager og som biotop for mange dyr og planter. 
Bevaring av myr er en viktig klima- og miljøsak, og det finnes en rekke argumenter til hvorfor 
en med fordel bør bevare disse våtmarksområdene.  
 
I 2020 ble det innført forbud mot nydyrking av myr med hjemmel i jordloven. 
Miljødirektoratet foreslår videre at det blir fastsatt krav om konsekvensutredning for planer 
og tiltak, når dette innebærer fysisk nedbygging av myr eller skog på organisk jord. Det er 
også ønske om å klargjøre tydeligere at miljømyndighetene kan fremme innsigelse til planer 
og tiltak som medfører utbygging av karbonrike arealer. Målet er å motvirke ukritisk bit for 
bit-nedbygging av verdifull skog og myr.   
 
Gitt myras verdi, spesielt som flomdempende faktor, mener derfor kommunedirektøren det 
ikke er riktig å fremme et plankrav med ny veg over/gjennom et myrområde. Hovedgrunnen 
for å frafalle kravet er at vegnettet ansees å ha tilstrekkelig kapasitet, samt at det bør 
etterstrebes å finne en bedre alternativ løsning til innregulert veg den dagen 
trafikkapasiteten blir overskredet.  
 
I sommerhalvåret er det 2 adkomstveger inn til Gaiastova og planområdet. Dette er 
helårsvegen Lunnstadmyrvegen og sommervegen Nysetervegen, som på vinterstid ikke gir 
gjennomkjøring til planområdet. Kommunedirektøren mener det vil være gode argumenter 
for eventuelt å åpne Nysetervegen som helårsveg, fremfor en ny veg over Lunnstadmyra 
dersom det er behov for økt kapasitet. Dette har ikke vært en del av denne planprosessen, 
men dersom det er behov for helårs gjennomkjøringsveg må dette vurderes i en helhetlig 
prosess der flere alternativ vurderes. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kravet til ny veg over Lunnstadmyra frafalles, da antall 
boenheter som utløser mertrafikk ikke kan forsvare dette kravet når det settes opp mot 
inngrepet i naturen, og eventuelle konsekvenser inngrepet kan medføre i vannregnskapet.  
 
PLANFORSLAGET 
Planforslaget har vært i prosess over lengre tid. Det er foretatt tilpasninger mht. 
eksisterende bekk, adkomstveg inn i området mm. Antall enheter og type bebyggelse er i 
samsvar med fastsatt planprogram. Forslagsstiller foreslår et bestemt antall bygninger og 
størrelsesbegrensing på disse. Planbeskrivelsen gjør rede for konsekvensvurderinger som er 
foretatt i henhold til planprogrammet.  
 
Plankartet 
Arealformål fritids- og turistformål (varme senger), veg, renovasjon og friområde foreslås. 
Videre er det en hensynssone for flomfare. Innenfor hensynssonen er det en forutsetning at 
bekken legges om. Plan- og bygningslovens bestemmelser om byggegrense gjelder i tillegg til 
de juridiske linjene som er vist i plankartet. Det er ikke regulert areal til parkering på terreng. 
Det forutsettes at dette plasseres innenfor arealformål fritids- og turistformål.  
 
Arealutnyttelse 
Forslagsstiller foreslår en arealutnyttelse lik 30% BYA, som igjen reguleres til maksimalt 6 
bygg (12 boenheter) med en total BYA pr. bygning på 160 m2. Videre er det foreslått at 
bebyggelsen ikke kan være høyere enn en etasje.  
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at områder til fortetting skal balansere mellom å 
ikke påføre allerede eksisterende bebyggelse store ulemper samtidig som det må stilles en 
forventing til en effektiv arealbruk.  
 
I planprogrammet, fastsatt av kommunestyret, er det angitt en øvre grense for antall bygg 
og etasjer – 8 bygg med maksimalt 1 etasje. Planforslaget fra forslagsstiller legger opp til en 
mindre utnyttelse enn hva planprogrammet satt som ramme. For å oppnå en effektiv 
arealutnyttelse mener kommunedirektøren det kunne være et alternativ å akseptere 6 bygg, 
men en økning til 2 etasjer. Tilgrensende område mot nordøst er i 2 etasjer og 
utnyttelsesgraden er angitt til 50% TU.  
 
I planområdet er bebyggelsen foreslått trukket noe tilbake fra tilgrensende veger og knytter 
seg mer mot større bygningsvolumer/fritidsleiligheter enn tilgrensende hytteområder. 
Forslagsstiller har så langt landet på nevnte enheter. Det er vedlagt siktanalyser på bakgrunn 
av prosesser med berørte naboer mv.  
 
En økt utnytting av byggeområdet i et område med etablert infrastruktur ville være i 
samsvar med anbefalinger fra sentrale myndigheter. Plan- og bygningsloven § 12-11 
omhandler behandling av private reguleringsforslag: Når forslaget til reguleringsplan er 
mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist 
som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen 
kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. (…) Kommunedirektørens 
understrekning.  
 
Bygging i 2 etasjer var varslet ved oppstart av planprogrammet. Antall etasjer ble tatt ned til 
1 etasje ved kommunestyrets fastsetting av planprogrammet etter merknad fra naboer. Det 
er fra politisk hold og sentrale myndigheter fokus på større utnyttelse av allerede avsatte 
områder til utbyggingsformål og kommunedirektøren ønsker å vektlegge dette.   
 
Kommunedirektøren har anledning til å foreslå alternative forslag innenfor planområdet. For 
å få en mer effektiv utnyttelse av arealene vil derfor kommunedirektøren foreslå at antall 
bygg beholdes, men at rammene for møne- og gesimshøyde endres slik at det kan bebygges 
med toetasjes bebyggelse. Dette vil igjen medføre behov for økt areal til parkering. En 
økning i antall boenheter fra 12 til 24 enheter antas å ikke utløse ytterligere utredninger 
mht. trafikk inn i området. En vesentlig utvidelse ut over planprogrammets rammer vil kreve 
nye supplerende utredninger og høring til naboer og regionale myndigheter. 
Kommunedirektøren legger til grunn at endringen ikke utløser nye utredningsbehov.   
 
Kommunedirektørens forslag forplikter ikke utbygger å bygge ut mot full utnytting, men gir 
rammer som kan gi en bedre utnyttelse av arealet. Dersom politikerne mener området bør 
utnyttes mer effektivt kan det fremmes forslag som åpner for to-etasjes bygninger. Dette 
alene kan åpne for flere boenheter uten at BYA belastes vesentlig. Dette vil i tillegg være 
samme utnyttelse som de tidligere leilighetsbyggene innenfor Gaia-området. Det er kun 
parkering til boenhetene som kommer i tillegg. Alternativt eller i tillegg kan det, dersom 
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politikerne finner at det er ønskelig med en noe tettere utbygging, foreslås at 
utnyttelsesgraden, % BYA økes ytterligere og at begrensning med antall bygg tas ut.  
 
Kommunedirektøren antar at det er mer konfliktfylt å fremme forslag om økt BYA fremfor å 
øke møne- og gesimshøyde for å kunne bygge 6 bygg i to etasjer.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Planområdet for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova er ikke definert som et utbyggingsområde i kommunedelplan for Øyer sør, 
og er derfor heller ikke en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008. Likevel forutsetter kommunedirektøren at et 
vilkår for utbygging av området er at det må bidra til tiltak innenfor sentrumsringen, på lik linje med andre nye 
utbyggingsområdene i kommunedelplan for Øyer sør. Dersom planen hadde avventet revidering av kommunedelplan for 
Øyer sør, ville dette området blitt inntatt i et nytt utbyggingsprogram på lik linje med de øvrige områdene. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det legges inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene med begrunnelse i økt trafikk gjennom 
Øyer sentrum og opp mot Hundersætervegen. 
 
Nytt pkt. 7.4 i rekkefølgebestemmelser 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor 
planområdet kan settes i gang skal det være sikret gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret 
kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Flom og overvann 
Utredning av flom er supplert med beregning etter 3 metoder og valg av metode for 
beregnet flom mengde er vurdert.  
 
Det er lagt inn åpent steinsatt bekkeløp i området dimensjonert for vannmengder beregnet 
etter 200 års flom med 40 % påslag.  
I forhold til overvann blir det innarbeidet krav til overvannshåndtering med krav til 
dokumentasjon og rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.  
 
TRAFIKK OG TRAFIKKSIKKERHET 
Ifølge planbeskrivelse og utredning gir planlagt utbygging (12 boenheter) en anslått 
trafikkøkning på ca. 32 turer pr døgn i maksimalsituasjonen, ift nåværende trafikk på ca. 740 
turer, dvs ca. 4% økning. Ut fra dette kan det ikke forsvares at en utbygging med så liten 
konsekvensgrad skal pålegges alt ansvar for en utbedring, eventuelt ny veg over 
Lunnstadmyra. Dersom det åpnes opp for inntil 24 boenheter, vil trafikkøkningen tilsvare 
8,8% i en maksimalsituasjon. Dette må også sies å være innenfor akseptabel trafikkøkning. 
Det vil være økt bruk av fellesfasilitetene, matbutikk, sportsbutikk og servering, som vil være 
kilden til økt trafikk i framtiden.   
 
Det er laget fartsdumper i Lunnstadmyrvegen og vegen er til dels breddeutvidet. 
Fartsdumper er med på å holde farten nede, mens en breddeutvidelse kan innby til økt fart. 
Velforeningen, som eier av vegen, må gjøre vurderinger om vegens standard og videre 
utvikling.  
 
KONSEKVENSUTREDNING 
Konsekvensutredningen er beskrevet i planbeskrivelsen kapittel 6. Metodikk, vurderinger og 
påvirkninger er her beskrevet.   
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Eventuelt erstatningsareal for tap av friareal:  
Planområdet med omkringliggende bebyggelse ligger i umiddelbar nærhet til det svært 
omfattende friluftslivstilbudet i området, med både ikke tilrettelagte skogs- / naturområder 
og løyper/stier, Hafjell alpinanlegg, - dvs. også i direkte tilknytning til hele Øyerfjellet med 
sitt meget omfattende tilbud ift friluftsliv. Siden den aktuelle bruken som lekeområder er 
anført fra sameiet Gaiastova leiligheter kan det påpekes at det finnes omtrent tilsvarende 
ubebygde områder umiddelbart på motsatt side av sameiets leiligheter. Ut fra dette synes 
det ikke å være et stort behov for erstatningsarealer. Dette må også veies opp mot de 
positive effektene av fortetting. Kommunedirektøren anser dette punktet som svart ut og 
finner ikke grunnlag for å stille krav om erstatningsareal.  
 
Nasjonale og internasjonale fastsatte miljømål:  
I utgangspunktet kan etablering av bebyggelse for fritids- og turistformål ikke gi positive 
konsekvenser ift den totale klimabelastningen. Imidlertid vil det være noe begrensende i 
forhold til konsekvenser for miljøbelastning at utbyggingen skjer som en fortetting i et 
område med komplett infrastruktur i form av veg, vann- /avløpsanlegg, aktivitetsområder 
(alpinanlegg, skiløyper, turområder), strømforsyning mv.  
 
Miljøbelastning ved utbygging vil være mindre enn ved utbygging i mer perifere og nye 
områder uten etablert infrastruktur.  
Planen har bestemmelser mht energibruk og fleksible energiløsninger / krav til energi i TEK 
17 kap. 14.  
Det kan også vurderes om bebyggelsen skal tilpasses TEK 17 § 14‐2 om energieffektivitet.  
Bestemmelsene tillater bruk av solpaneler/solceller som en integrert del av tak‐ og fasader, 
men ikke som frittstående konstruksjoner («energitrær» o.l.). Det kreves at bruk av 
alternative energikilder som solcellepaneler og jordvarme skal vurderes i forbindelse med 
byggesak. Valg av energiløsninger skal begrunnes i byggesøknad.  
Graden av miljøgevinst ift energiforsyning ved kun elektrisitet er avhengig av bruksfrekvens 
og dokumentasjon av vurderinger mht dette skal følge byggesøknaden.  
Temaet kan vanskelig verdisettes mhp påvirkning i planområdet spesifikt iht V712. 
 
Kommunedirektørens konklusjon: 
Kravet om å bygge ny veg over Lunnstadmyra for å realisere planforslaget frafalles på grunn 
av viktigheten av myras egenskap som flomdemper, biotop og karbonlager. Forslagsstillers 
plankart kan legges ut til offentlig ettersyn slik som foreslått. 
 
Videre tas det inn rekkefølgebestemmelse som sikrer bidrag til sentrumsringen beskrevet i 
Utbyggingsprogrammet. 
 
Kommunedirektøren foreslår at møne- og gesimshøyden heves slik at det åpnes for 
toetasjesbebyggelse tilsvarende de leilighetsbygg som allerede ligger i kjerneområdet rundt 
Gaiastova. %BYA økes til 35% for å dekke behovet for parkering på terreng. Dette 
synliggjøres i kommunedirektørens alternativ 1.  
 
Dersom plan- og miljøutvalget ikke ønsker å øke utbyggingsrammen innenfor planområdet, 
kan alternativ 2 vedtas. Begge forslag til vedtak sikrer rekkefølgebestemmelser.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Før offentlig ettersyn gjøres følgende endringer i bestemmelser: 
Pkt. 2.1 endres slik:  
(…). Det kan etableres 6 bygninger med inntil 4 boenheter i hver. Maksimalt bebygd areal 
(BYA) er 35%. (…). Maksimal mønehøyde er 9 m og maksimal gesimshøyde er 6 m over ferdig 
grunnmur. (…).  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes 
i gang skal det være sikret gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 
«Prioriterte strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer 
sør». Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Alternativ 2: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes 
i gang skal det være sikret gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 
«Prioriterte strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer 
sør». Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
  
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 18/676     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
114/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 4.12.2020 
2. Reguleringsbestemmelser datert 3.12.2020 
3. Planbeskrivelse datert 22.10.2020 
4. ROS-analyse for reguleringsplan for Haugan vest -2 datert 22.10.2020 
5. Overordnet vurdering av flomveier og overvannshåndtering datert 21.6.2019 
6. Utbyggingsillustrasjon datert 21.9.2020 
7. Terrengsnitt datert 21.9.2020 
8. Veg lengdeprofil 
9. Veg tverrprofil 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Rapport biologisk mangfold, - Sparstad Støl og Naturdata 2015, datert 20.11.2015 
2. ROS-analyse reguleringsplan 163 for Haugan, vedtatt 15.12.2011. 

 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget å legge 
reguleringsplan for Haugan vest-2, med plankart datert 4.12.2020 og bestemmelser datert 
3.12.2020, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Areal + AS på vegne av Nermo 
AS.  

BELIGGENHET 
Foreslått byggeområde ligger i tilknytting til 
eksisterende utbyggingsområder og vurderes 
som utvidelse av Haugan Vest / Tindegrenda.  
 
Planområder er innenfor rød stiplet linje. 
 
Mot nordøst vises Haugan Vest (beige farge) 
og øvrige reguleringsplaner for Haugan 
(guloransje farge).  
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PLANSTATUS 
Kommunedelplan for Øyer Sør 2006 – 2015  
Kommunedelplan ble vedtatt 31.5.2007. 
Planområdet er avsatt til LNF- sone 4, som 
inkluderer nærområdene rundt Hafjell, - 
influensområde rundt alpinanlegget. 
Restriksjoner ift. fritidsbebyggelse er som 
LNF2. 

 
 
 
Haugan – planID 163  
Vedtatt 29.03.2012. Planområdet er i denne planen avsatt til LNF, - et mindre areal sør for 
adkomstvegen ligger utenfor områdeplanen. I områdeplanen er det et areal med 
grønnstruktur /turveg langs eksisterende adkomstveg. Denne traséen må opprettholdes for 
påkobling til øvrig grønnstruktur/ løyper. I planforslaget som evt. skal ersatte dette LNF-
arealet, er turvegen lagt på andre siden av adkomstvegen. 

Reguleringsplan Haugan vest – planID 201507 
Vedtatt 25.8.2016. Haugan Vest grenser 
inn mot planområdet i øst. Området har 
etter utbygging fått navnet 
«Tindegrenda».   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er etablering av fritidsbebyggelse i et område beliggende sør for 
tidligere regulerte Haugan Vest/ Tindegrenda. Planområdet er beliggende nord for Hafjell. 
Planlagt utbygging skal legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det 
skal også reguleres inn arealer for grønnstruktur, fordrøyning, renovasjon, parkering mm. 
Det skal tilrettelegges for høy standard fritidsbebyggelse med innlagt vann og avløp.  
 
Plangrensa er i sør-vest satt slik at den i 
hovedsak følger plangrense i områdeplan 
for Haugan. Plangrensa avviker fra dette 
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på noen få punkter for å kunne sikre areal til renovasjon og felles parkeringsplass for 
hyttefeltene i området, samt sikre areal til fordrøyning. Det sør-østre hjørnet nærmest 
Mosåa planlegges avsatt til LNF. 

 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte ble avholdt i Øyer kommune 16.03.2018. Da planinitiativet ikke var i tråd 
med overordnet plan, ble det stilt krav om utarbeidelse av planprogram for planarbeidet.  

Det ble orientert om planarbeidet i planutvalget 10.04.2018. Forslagsstiller orienterte om 
planarbeidet i møte med velforening Haugan Vest både i påsken 2018 og 2019.  

Planarbeidet ble drøftet i regionalt planforum 25.09.2018 og tilbakemeldinger fra offentlige 
høringsinstanser ble innarbeidet i planprogrammet sammen med øvrige merknader.  

Varsel om oppstart og høring av planprogram ble sendt til naboer/berørte parter samt 
regionale myndigheter i brev datert 25.10.2018 med frist for innspill/merknader satt til 
7.12.2018. Det kom 4 innspill til varsel om oppstart av planarbeidet. Disse innspillene er 
gjengitt i sammendrag og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen og innarbeidet i 
planforslaget, - se innspill og kommentarer i planbeskrivelsens side 4 – 5.  

Planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget, i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning, ble fastsatt av Øyer kommunestyre i møte som sak 23/19 den 
21.02.2019. 
 
MEDVIRKNING  
Da mange berørte eiere av fritidsboliger er bosatt andre steder, ble det ansett som lite 
praktisk å gjennomføre åpne møter. Før mars 2020 var det ikke vanlig med elektroniske 
møter. Planarbeidet har derfor fulgt datids normale prosedyre for samhandling. Berørte 
naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil bli 
tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
 
 
 
LANDSKAP OG TERRENGFORHOLD  
Planområdet ligger mellom ca. 755 og 795 
meter over havet. Planområdet ligger i 
skrånende, vestvendt terreng. Mot nord er 
planområdet delvis brattere enn 1:4. Se 
helningskart under for flere detaljer. Området 
ligger noe eksponert i landskapet, men 
bebyggelsen vil ikke bli dominerende i det store 
landskapsrommet rundt Hafjell – Lisetra - 
Mosetertoppen. 
 
 
 
BARN OG UNGES INTERESSER  
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Hytter beliggende i Tindegrenda rett øst for planområdet benytter en mindre del av 
planområdet til aking vinterstid. Det må i planforslaget legges til rette for et aktivitets/ 
lekeområde innenfor planområdet som har enkel tilgang fra Tindegrenda. 
 
KOMMUNALE FØRINGER - OVERVANN  
I arealdelen til Øyer kommune sin kommuneplan for 2018 – 2028 er det gitt bestemmer 
knyttet til overvannshåndtering og flomveier. Blant annet:  
Ved planlegging og oppføring av ny bebyggelse er hovedprinsippet at overvann skal 
håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon, ved fordrøyning eller på annen måte. 
Reguleringsplaner skal redegjøre for håndteringen av overvann. Selv om dette er føringer for 
en kommuneplan utenfor planområdet for denne planen, har det lagt føringer for hvilke krav 
kommunen har satt til utredninger. 
 
OVERVANN OG SKRED  
Det er ikke registrert bekkedrag gjennom planlagt 
byggeområde. Observasjoner tilsier at det kommer en 
del overvann i området ved eksisterende VA-ledning 
som går gjennom planområdet. Rett sør for 
planområdet renner elva Mosåa. Det ligger 
aktsomhetsområder for skred lenger ned ift. foreslått 
utbyggingsområde. Se kart til høyre der planområdet er 
markert i aktsomhetskart. Svart omriss er potensiell 
fare for jord/ flomskred mens rød farge angir fare for 
snøskred.  
 
NVE uttalte i regionalt planforum at planområdet i 
gjeldende plan er lagt ut som LNFR. Uberørte LNFR-
områder har en fordrøyningseffekt for områder lenger 
opp. Dette kan endres ved utbygging og 
overvannshåndtering må derfor utredes nøye. Økt 
belastning for tredjepart nedstrøms må forhindres. 
Hele området oppstrøms med beregninger og konkrete forslag til fordrøyning må omfattes 
av utredning.  
 
 
Det er utarbeidet en rapport for å se 
nærmere på flomveier og 
overvannshåndtering (Skred AS: 
Overordnet vurdering av flomveier og 
overvannshåndtering, datert 
21.06.2019).  
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PLANFORSLAGET 
Planforslaget legger til rette for frittliggende fritidsbebyggelse fordelt på 5 hovedfelt, men 
med mindre grupper av bebyggelse på flere av feltene (FRF1-12). I byggeområdene FRF1-12 
skal det oppføres fritidsbebyggelse i form av frittliggende eller kjedet fritidsbebyggelse.  
Det er i bestemmelsene angitt et maks antall boenheter per felt:  

 
 
Gitt terrenghelling vil de fleste hyttene bygges som sokkelhytter, noen få byggeområder 
tilfredsstiller helling for hytte på plate. Maks. tillatt bredde (dybde) på hyttene er 8,5 meter. 
Bygningsmasse BYA per boenhet skal ikke overstige 115 m2 hvorav boden ikke skal overstige 
10 m2. 
 
Nordover i planområdet er terrenget brattere og her er flere partier avsatt til LNF 
sammenlignet med lenger sør i plankartet. Feltene deles opp av gjennomgående 
grønnstruktur i 10 meters bredde, av adkomstvegene fordelt på fire avkjøringspunkt. Turveg 
avsatt i reguleringsplan for Haugan (planID 163) er videreført på nedsiden av KV1. 
Mellom Tindegrenda og planområdet er det avsatt areal til grønnstruktur og sør-øst i 
planområdet er det avsatt et område til lek. Det er gitt rekkefølgebestemmelse om sikring av 
dette lekeområdet før byggearbeidene starter.  
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AREALUTNYTTELSE 
Det er satt en øvre grense på maksimalt % BYA per delfelt i plankartet. Høyeste % BYA er satt 
til 40%. Bebyggelse per seksjon/tomt er satt til 115 m2.  I tillegg er krav til 2 parkeringsplasser 
på 36 m2 pr. boenhet.  
 
Planforslaget viser sammenhengende grøntområder i til dels bratte områder og areal mot 
tilgrensende arealer. Dette gir en reduksjon av arealer som inngår ved beregning av grad av 
utnytting. En slik tilnærming medfører også at %BYA viser en forhøyet utnyttelsesgrad 
sammenlignet med reguleringsplaner som ikke har lagt inn større grøntarealer. Denne 
tilpasningen i planforslaget er gjort i samråd med kommunedirektøren da området samlet 
sett ikke får en større tetthet enn andre planer. Områdene er differensiert med ulike grad av 
utnytting for de ulike områdene.   
 
 
KONSEKVENSER FOR NATUR OG MILJØ 
Landskap og tilpasning 
Landskapet er vestvendt med et til dels bratt landskap men med moderate terrengfall 
innenfor avsatte byggeområder. Mot vest, utenfor planområdet, er det sterkt fallende/bratt 
terreng ned mot bygda. Det er foretatt hogst i området for en tid tilbake og området er 
preget av lite gjenværende vegetasjon i form av større trær. Bebyggelsen blir liggende synlig 
fra dalsida og fra bygda. Området ligger noe eksponert i landskapet, men bebyggelsen vil 
ikke bli dominerende i det store landskapsrommet rundt Hafjell – Lisetra - Mosetertoppen. 
 
Konsekvensen av planforslaget vurderes som mindre negativt for landskapsbildet. 
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Naturverdier, dyre- og planteliv 
Det meste av planområdet vil bli utnyttet til bebyggelse, adkomstgangveg og turveg, samt 
parkeringsplasser. Prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 er lagt til grunn ved at 
tilgjengelig kunnskapsgrunnlag er gjennomgått. Konsekvenser av planforslaget vurderes 
samlet sett å gi liten negativ konsekvens for naturmiljø, dyre- og planteliv. Dette var kartlagt 
i rapport om biologisk mangfold, - Sparstad Støl og Naturdata 2015, datert 20.11.2015 
 
Trafikkforhold/trafikksikkerhet  
Adkomstveg vil få en god standard og sikrer tilfredsstillende trafikksikkerhet.  
 
Grunnforhold  
Det planlegges bebyggelse i skrånende terreng. Grunnforholdene er vurdert å være stabile i 
området. I forbindelse med prosjektering og byggesøknad bør det vurderes geotekniske 
undersøkelser for å sikre at grunnen er tilfredsstillende bebyggbar. 
 
ROS-ANALYSE 
ROS-analysen for gjeldende reguleringsplan 163 for Haugan, vedtatt 15.12.2011, er lagt til 
grunn for denne detaljreguleringen for deler av Haugan. I planbeskrivelsen er forhold knyttet 
til overvann/flom i vassdrag, skredfare og naturens mangfold nærmere vurdert. Dette gir 
den nødvendige utfyllende informasjon og vurderinger for risiko og sårbarhet i tillegg til 
vedlagte ROS-analyse for gjeldende reguleringsplan 163 for Haugan. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
De merknadene som er kommet til planforslaget ved varsel om oppstart av planarbeidet er 
beskrevet i planbeskrivelsen, - gjengitt i sammendrag, vurdert og kommentert. Etter 
kommunedirektørens vurdering, er de innspill som er kommet til varsel om oppstart av 
planarbeidet, innarbeidet i planforslaget. 
 
MEDVIRKNING 
Kommunedirektøren vurderer barn- og unges interesser ivaretatt gjennom høring sendt til barn- og unges representant ved 
varsel om oppstart. Barn- og unges representant vil tilsvarende bli tilskrevet med hensyn til å komme med uttalelser til 
planforslaget ved det offentlige ettersynet.  
 
BYGGING I BRATT TERRENG 
Hellningskartet, som er utarbeidet av forslagsstiller, viser terreng med hellning 1:3- 1:2 – 
oransje farge og hellning brattere enn 1:2 – rosa farge. Det er ikke avsatt byggeområder i 
terreng som er brattere enn 1:3. Områdene mellom byggeområdene, ofte brattere enn 1:3, 
er avsatt som grøntområder/friluftsområder. Dette har medført at de områdene som er 
regulert til byggeområder får en høy utnyttelsesgrad. Kommunedirektøren mener det er 
viktig å begrense inngrep i de bratte områdene. På grunn av terrengmessige forhold mener 
kommunedirektøren det er riktig at grad av utnytting kan heves slik det er gjort i 
planforslaget. 
 
VEGER 
Vegene ligger i dels ratte områder som gir store skjæringer og fyllinger. For å redusere 
terrenginngrepene tillates murer i naturstein inntil 2 m høyde. Disse må sikres forsvarlig på 
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topp for å motvirke farlige situasjoner. Lengde og lokalisering av terrengmurer er angitt i 
bestemmelsene.  
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
De suppleringer til gjeldende ROS-analyse som gjort i planbeskrivelsen mht skredfare, overvann, flom mv. gir de nødvendige 
suppleringer til ROS-analysen. Kommunedirektøren har ingen merknader til at forslagsstiller har valgt å benytte gjeldende 
ROS-analyse med de nevnte suppleringer i planbeskrivelsen.  
 
FLOM OG OVERVANN 
Utredningen fra Skred AS svarer ut 
håndtering av flom og overvann, 
men iht. NVEs føringer om 
vurdering etter 3 metoder, den 
rasjonelle metode, NEVINA og NIFS 
formel for små felt, er det her kun 
beregnet etter den rasjonelle 
formel. NEVINA genererer 
nedbørsfelt knyttet til 
elver/bekkeløp. Det ligger ingen 
bekkeløp innenfor planområdet, 
og NEVINA gir derfor ikke 
informasjon om nedbørsfelt og 
vannmengder. Vurderingene er dermed gjort med bakgrunn i terrengdata fra 2019 og 
analyser av avrenningsmønster. Utfra hva kommunedirektøren forstår svarer utredningen av 
flom, overvann og vannmengder i nedslagsfeltet, fordrøyningsbehov, ut behov behovet for 
infiltrasjon av overvann med forslag til tiltak gjennom bestemmelser.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Planområdet for Haugan Vest 2 er ikke definert som et utbyggingsområde i kommunedelplan for Øyer sør, og er derfor 
heller ikke en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008. Likevel forutsetter kommunedirektøren at et vilkår for 
utbygging av området er at det må bidra til tiltak innenfor sentrumsringen, på lik linje med andre nye utbyggingsområdene i 
kommunedelplan for Øyer sør. Dersom planen hadde avventet revidering av kommunedelplan for Øyer sør, ville dette 
området blitt inntatt i et nytt utbyggingsprogram på lik linje med de øvrige områdene. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det legges inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene med begrunnelse i økt trafikk gjennom 
Øyer sentrum og opp mot Hornsjøvegen. 
 
Nytt pkt. 7.5 rekkefølgebestemmelser 
Før utbygging av enheter regulert til fritidsbebyggelse innenfor 
planområdet kan settes i gang skal det være sikret gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret 
kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
 
OPPSUMMERING 
Planforslaget legger til grunn føringer og bestemmelser tilsvarende gjeldende 
reguleringsplaner for fritidsboliger. Planforslaget ivaretar intensjoner og rammer nedfelt i 
disse planene. Kommunedirektøren anbefaler planforslaget legges ut på offentlig ettersyn 
med kommunedirektørens forslag til endringer. 
 
 
 



  Sak 114/20 

 Side 20 av 64   

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget å legge 
reguleringsplan for Haugan vest-2, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker med plankart datert 
4.12.2020 og bestemmelser datert 3.12.2020, med tillegg av nytt pkt. 7.5 foreslått av 
kommunedirektøren. 
 
Nytt pkt. 7.5: 
Før utbygging av enheter regulert til fritidsbebyggelse innenfor planområdet kan settes i 
gang skal det være sikret gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte 
strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». 
Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201504A  
Arkivsaksnr.: 20/911     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
115/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 

SAKEN TREKKES 
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OFFENTLIG ETTERSYN - UTBYGGINGSAVTALE - HØGHAUGEN ØVRE 201203 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: REGPL 201203a  
Arkivsaksnr.: 16/379     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 
Utbyggingsavtale, sist revidert 03.12.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Høghaugen Øvre, vedtatt 23.11.17, KST-sak 83/17 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.20, ut til offentlig ettersyn i 30 
dager. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Det ble sendt ut varsel om oppstart av forhandling til utbyggingsavtale 16.04.2013.  
Det kom ikke inn merknader til varselet.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Høghaugen Øvre. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, 
siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. 
Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som 
er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene.  
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. 
Videre at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og 
samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, 
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barnehager, friområder, skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss 
utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete 
regler for utformingen eller detaljeringen av bestemmelsenes innhold.  
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye 
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller 
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over 
alpinnedfart el.l). 
 
Forholdsmessighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i 
utbyggingsavtalen som legges frem til behandling. 
 
Endring i standardavtaletekst fra 2017 
Avtaleteksten som brukes for utbyggingsavtaler i Øyer kommune bygger på samme mal. Det 
ble gjort en endring i avtaleteksten fra og med 2017 sammenlignet med de avtaler som da 
var undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det ble tatt bort prosentangivelsen 
som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå foreslås følgende forslag 
til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av 
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utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring av 
vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere 
alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor 
planområdet.  
 
I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. Dette 
videreføres her. For tomter hvor det tillates to boenheter gjelder kr 30 000,- pr tomt. Dette 
er sammenfallende med andre avtaler som hjemler bidrag fra tomter med to boenheter. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan, benevnt H 8a, b 
og c i kommunedelplanen for Øyer sør. Detaljreguleringen av Høghaugen Øvre legger til rette 
for frittliggende fritidsbebyggelse på vanlige tomter og 5 store tomter hvor det tillates bygget 
flere enheter i tun eller som rekker.   
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille krav i 
utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring av 
reguleringsplanen.  
 
For Høghaugen Øvre vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk.  
 
Det følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan 
starte før gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra Bjørgekrysset avkjøring til 
Hundersætervegen 123 m fl. er etablert. Videre skal ny kommunal hovedvannledning sør for 
Hafjell være etablert. Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som 
ligger innenfor planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av 
utbyggeren i selve utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før 
utbyggingen kan finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger 
utenfor planområdet, baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å 
muliggjøre en tidligere byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv 



  Sak 116/20 

 Side 25 av 64   

skal stå for utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og 
utbyggingen vil ikke kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. 
Alternativt kan utbyggingen igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom andre 
avtaler som for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-samarbeidsavtale). OPS-avtaler og 
andre finansieringsløsninger som sikrer utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for 
Øyer sør. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte. Satsene for utbyggeres andel er ikke 
regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet.  
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Høghaugen 
Øvre. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 
dager. 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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GBNR 155/001/180  - UTEDO I TILKNYTNING TIL BÅTNAUST VED GOPOLLVATNET 
KLAGE BEHANDLES I SAK 20/2229 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 155/001/180  
Arkivsaksnr.: 20/108     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
117/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Fylkesmannens avgjørelse i klagesak  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige dokumenter i forrige dispensasjonsbehandling, ESA-sak 20/108 PMU 67/2020 i møte 
16.6.20 

- Klagebehandling av forrige dispensasjonsvedtak, ESA-sak 20/2229 
 
Sammendrag: 
Anders Ledum, fester av gbnr. 155/1/180, har søkt om å bygge en utedo ved naustet han har bygget 
ved Gopollvatnet. Dette er ikke godkjent for beboelse. Det ble kommunisert tidlig fra kommunens 
side at alternativet som ble tilrådet å søke om var do sammenbygd med naustet. 
 
Det ble gjort vedtak i PMU-sak 67/20, datert 16.06.20 om å ikke gi dispensasjon for tiltaket.  
 
Vedtaket ble påklaget og sendt Fylkesmannen (FM) for endelig avgjørelse. I deres klageavgjørelse av 
12.11.20 ble kommunens vedtak opphevet, og sendt tilbake for ny behandling.  
 
FM stadfester at de to rettslige vilkår for dispensasjon i pbl. § 19-2 er oppfylt, og at kommunens 
vedtak om å ikke godta bygging må begrunnes ut fra kommunens frie skjønnsadgang, jf. pbl. § 19-2 
første ledd. 
 
Kommunedirektøren tilrår ett av tre alternativer til vedtak nedenfor, som må begrunnes i  
kommunens frie forvaltningsskjønn, jf. § 19-2 første ledd. 
 

1) Det gis ikke dispensasjon for oppføring av utedo 
2) Det gis dispensasjon, men med vilkår om at den bygges sammen med naustet 
3) Det gis dispensasjon for oppføring av tiltak, og søknaden om bygging behandles i tråd med 

innsendt søknad 
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Saksutredning: 
Anders Ledum har søkt om dispensasjon for å oppføre en utedo på gbnr. 155/1, fnr. 180, ved 
Goppollvatnet. Utedoen ønskes oppført som et frittliggende bygg på ca. 2,3 m², med plassering ca. 
10 m lenger fra vannet enn tiltakshavers naust. Kommunedirektøren er kjent med at det er innredet 
med et oppholdsrom. Det er ikke godkjent av bygningsmyndigheten. På søknadstidspunktet hadde 
tiltakshaver allerede støpt plate for utedoen. 
 
Tiltakshaver har i dag et naust innenfor byggeforbudssonen (ca. 10 m fra vannet). Gården hans har 
rett til å ha naust ved Goppollvatnet for å bedrive fiske (primærnæring). Naustet skal brukes til 
oppbevaring av båt og tilhørende utstyr og inngår som del av gårdens driftsgrunnlag. 
 
Det ble gjort vedtak i PMU-sak 67/20, datert 16.06.20 om å ikke gi dispensasjon for tiltaket.  
 
Vedtaket ble påklaget og sendt Fylkesmannen (FM) for endelig avgjørelse. I deres klageavgjørelse av 
12.11.20 ble kommunens vedtak opphevet, og sendt tilbake for ny behandling.  
 
FM stadfester at de to rettslige vilkår for dispensasjon i pbl. § 19-2 er oppfylt, og at kommunens 
innstilling om å ikke godta bygging må begrunnes ut fra kommunens frie skjønnsadgang, jf. pbl. § 19-
2 første ledd. 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende 
inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal 
varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang 
til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. 
Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres 
fagområder anses berørt.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 
19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør 
det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 
(4).  
Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er også 
bestemt i kommuneplanens arealdel at det er 50 meters byggegrense fra innsjøer. 
 
Naboer: 
Det har ikke kommet inn merknader til søknaden. Grunneier Statskog SF er orientert. 
 
Plangrunnlaget: 
Gjeldende arealformål er LNF. Utedoen er ment brukt i forbindelse med fiskeaktiviteten og naustet. 
Etter Fylkesmannens syn er utedoen i tråd med LNF-formålet, siden den utelukkende skal utgjøre en 
støttefunksjon knyttet til aktiviteten fra naustet. Det er ikke behov for dispensasjon fra LNF-formålet. 
 
Tomta ligger innenfor hensynssonen «Buffersone til villreinens leveområde – sone 2». Her gjelder 
regional plan for Rondane – Sølnkletten (vedtatt 17.09.2013), med tilhørende retningslinjer. 
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Hensynssone for bevaring av naturmiljø – herunder villreinens leveområde har følgende 
retningslinjer: (..) Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i 
saksbehandlingen. 
Iht. retningslinjene kan det gis rom for tilbygg, uthus og anneks på eksisterende bebygde 
eiendommer,  
 
Ellers gjelder bestemmelsene for LNF(R)-formål i kommuneplanens arealdel. 
 
På kommuneplankartet er det fastsatt en byggegrense på 50 m rundt Goppollvatnet. Det innebærer 
at det er et forbud mot alle tiltak innenfor 50-metersbeltet. 
 
Saken krever dispensasjon fra dette forbudet. 
 
Vurdering: 
Båtnaustet var omsøkt som båtnaust, og det var ikke opplyst om noe rom for beboelse i innsendte 
tegninger. På de tegninger som var innsendt var naustet tegnet som ett rom. Dersom naustet skulle 
vært brukt til beboelse (overnatting og opphold) måtte dette vært omsøkt som det, og det måtte 
vært erklært ansvar for byggingen. Bruk av naustet til beboelse vil være i strid med tillatelse, og skal 
ikke vektlegges i denne saken. Ev ulovlig bruk av naustet til beboelse vil være gjenstand for ev. 
ulovlighetsoppfølging. Kommunedirektøren registrerer at flere instanser omtaler naustet som at det 
er beboelse, men det er ikke i tråd med søknad og godkjenning som er gitt. 
 
Kommunedirektøren signaliserte tidlig at det kunne være enklere å få en dispensasjon for oppføring 
av utedo, om den ble et tilbygg til naustet, og ikke et frittliggende bygg. Dette var da ikke Ledum 
interessert i. 
 
Landbruksfaglig uttalelse:  
Garden Ledum på Tretten har rett til å ha naust ved Goppollen for å kunne bedrive fiske. Dette er 
således å anse som en del av gardens driftsgrunnlag. Båtnaust er et bygg til oppbevaring/beskyttelse 
av båt, primært ikke et bygg med oppholdsrom.  
En har forståelse for at det er praktisk å ha et opplegg for sanitære behov ifm. et basebygg for fiske 
og fangst. Det er også et hygienemoment i den forbindelse. På den annen side har det ikke vært 
vanlig at hvert båtnaust i fjellet har egen utedo. Om en tillater dette i ett tilfelle vil det kunne danne 
presedens. Det er ingen ønsket utvikling at det skal etableres private sanitærbygg tilknyttet 
båtnaustene langs fjellvannene.  
 
Når det gjelder plassering av en evt. utedo bør dette gjøres så nære selve naustet som mulig. Dette 
for å begrense den privatiserende virkningen slike bygg danner. Naust i vannkanten gir en viss 
avvisende effekt for alminnelig ferdsel langs vannet hvor det ofte går sti/råk. En utedo løsrevet fra 
naustet vil forsterke denne effekten.  
 
Landbrukskontoret tilrår at det utvises forsiktighet med å tillate utedo i tilknytning til båtnaust. Det 
legges særlig vekt på hensynet til presedens og allmenhetens tilgang til vannkanten. 
 
Øyer Fjellstyre sin uttalelse:  
Anders Ledum er eier av Ledum 116/1. Til garden ligger et båtnaust ved Goppollvatnet, feste nr. 180. 
Båtnaustet står på såkalt hevda tomt, og er avgiftsfritt. Det ligger til garden og kan ikke skilles fra 
denne. Naustet, som også har et boligrom, ble i 2016 godkjent flyttet i  
nærheten av demningen.  
Det søkes nå om å få sette opp en utedo i tilknytning til naustet. Doen er planlagt til 1,5x1,5  
meter og skal plasseres 10 – 12 meter nordvest for naustet.  
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Fjellstyret har tidligere behandlet tilsvarende søknader om oppføring av utedo i forbindelse  
med naust. Søker er eier av det siste husvære uten egen do ved Goppollvatnet, og naustet  
ligger slik til at det ikke egner seg å bruke andre doer i området. Det vil ikke komme flere søknader 
om oppføring av utedo ved Goppollvatnet, da behovet er oppfylt hos alle eiere av husvære ved 
vatnet. En mener derfor at det under tvil kan settes opp en do som omsøkt. Fjellstyret tilrår at det gis 
tillatelse til å sette opp en liten utedo, slik som beskrevet i søknaden. Doen skal ha nøytrale farger på 
vegger og tak. Detaljplassering foretas til sommeren. Det er en forutsetning at saken avklares med 
Øyer kommune, og at nødvendige tillatelser  
innhentes.  
 
Fjellstyret og Statskog var på befaring på stedet 19. juni 2019 sammen med søker og representant for 
kommunen. Det viser seg at søker allerede har laget fundament til en utedo nær naustet som er 
under oppføring. Fjellstyret beklager sterkt at arbeidet med å føre opp doen er påbegynt uten 
søknad eller tillatelse.  
 
Siden naustet skal ha et oppholdsrom, er det behov for en utedo i nærheten. Fjellstyret har ingen 
innvendinger mot at det føres opp en enkel do, og har heller ingen innvendinger mot at den 
plasseres der arbeidet med fundamentet for doen er startet. Søker er selv ansvarlig for å innhente 
nødvendige tillatelser fra Øyer kommune.  
 
Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12:  
KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte.  
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være 
tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget 
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet 
anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet 
står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Kommunedirektørens (KD) vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og 
at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven 
omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av 
driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.  
Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. Dette vurderes i plassering og utforming av 
ny bebyggelse.  
 
Kultur  
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal 
arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, 
jf. lov om kulturminner § 8.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag  
Eksisterende bebyggelse og et stort område i tilknytning er omfattet av aktsomhetsområde flom. 
Tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare i 
tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse at dette er ivaretatt i tråd 
med sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift. 
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Eksterne høringsinnspill:  
NVE  
NVE skriver at båtnaust nødvendigvis må ligge svært vassdragsnært og vil naturlig ikke kunne 
oppfylle sikkerhetskravet. Men da er det også forutsatt at det er et enkelt båtnaust, og ikke en liten 
hytte. For utedoen stiller det seg litt annerledes – både i forhold til byggets funksjon, men også 
verdien på bygget. Men det vil trolig være nok å tilfredsstille en mindre høydeforskjell fra 
normalvannstand for at sikkerhetskravet for et F1 tiltak er ivaretatt. Maksimal vannstandsstigning er 
3-4 meter, jf. NVE Atlas, og dette tilsvarer erfaringsmessig ofte 200-års flom +. Goppollvatnet er 
regulert, så det er vel mulig å framskaffe data for maksimal vanstandsstigning over demning, slik som 
det er gjort for andre saker i statsallmenningen? Dette vil kunne gi et bedre bilde av situasjonen enn 
aktsomhetskartene. Videre bør allmennhetens tilgang til vassdrag være et viktig moment i denne 
saken, spesielt med tanke på presedens for andre tilsvarende saker. Det er ikke mulig med et felles 
opplegg for sanitærfuksjoner i området? Dette ville løse både plasseringen og hensynet til allmenne 
interesser langs vassdraget. Ut over dette har ikke NVE merknader i saken. 
 
Innlandet fylkeskommune  
Fylkeskommunens vurdering  
Naustet ligger innenfor LNF(R)-formålet og har også et boligrom. Arealet ligger innenfor buffersonen 
til villreinens leveområde (sone 2) i kommeplanens arealdel Hensynssone for bevaring av naturmiljø – 
herunder villreinens leveområde har følgende  
retningslinjer: "(..) Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i  
saksbehandlingen. Ellers gjelder bestemmelsene for LNF(R)-formål i kommuneplanens  
arealdel".  
 
Bygging av utedo er ikke naturlig knyttet til naustfunksjonen, ikke knyttet til landbruk og  
bruk av områdene for natur- og friluftsliv, jf bestemmelsene til kommuneplanen § 5.1.  
Spørsmålet er om byggingen av utedoen vil medføre økt aktivitet, potensiell forstyrrelse av 
villreinens leveområde. I regional plan for Rondane – Sølnkletten presiseres at lokale rammer for 
bebyggelsen må konkret vurderes i den enkelte buffersone og fastsettes ut fra hensyn til villrein, 
bebyggelsens synbarhet og beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og 
tilpasning til omkringliggende bebyggelse.  
Innlandet fylkeskommune støtter i all hovedsak vurderingene til Øyer kommune i saken.  
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Vi mener det kan gis dispensasjon til oppsetting av utedo gitt vilkåret om at utedoen bygges i direkte 
tilknytning til naustet og at nye tegninger og situasjonsplan sendes inn. Et annet vilkår må være at 
det ikke tillates bygging i kalvingsperioden, dvs bygging kan tidligst starte etter 15.juni. 
 
 
Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt 
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til vurderingene som Fylkesmannen har gjort av dette første vilkåret, 
og gjengir dem i sin helhet i det følgende.  
 
Hensyn  
I byggeforbudssonen rundt vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap, 
friluftsliv og andre allmenne interesser, jf. bestemmelsenes pkt. 1.20. Bestemmelsen nevner spesielt 
hensynet til flomfare ved elver og bekker. Flomfare er en «allmenn interesse» som må hensyntas, 
også ved fjellvann, selv om det ikke er uttrykkelig nevnt. Iht. retningslinjene kan man gi dispensasjon 
for «mindre tiltak i tilknytning til eksisterende bygninger og anlegg i LNFR-områder […] dersom 
tiltaket ikke er til hinder for den frie ferdselen langs vassdraget eller har andre negative 
konsekvenser».  
  
 Naturmiljø  
Tiltaket ønskes oppført innenfor buffersonen til villreinens leveområde. Utedoen er ikke ventet å gi 
økt forstyrrende aktivitet ut over det som allerede knytter seg til naustet. Det er ikke registrert øvrige 
arter eller andre spesielle naturverdier på aktuelt sted. Vegetasjonsbeltet i strandsonen blir bevart iht. 
kravene i vannressursloven. Etter Fylkesmannens syn har kommunen vurdert saken tilfredsstillende 
iht. prinsippene i nml. §§ 8-12. Vi er enig i at hensynet til naturinteresser ikke vil bli vesentlig 
tilsidesatt.  
  
 Kulturmiljø og landskap  
Utedoen vil være et svært lite bygg, og ønskes plassert nært et eksisterende naust. Tiltaket vil ikke 
påvirke landskapet i nevneverdig grad. Tiltaket vil ikke plasseres nært registrerte kulturminner.  
 Friluftsliv  
 
Etter Fylkesmannens syn, vil utedoen i liten grad gå ut over hensynet til friluftsinteresser. Den 
genererer ikke ny privatiserende aktivitet. Bygget settes opp i nærheten av eksisterende naust, med 
en plassering lenger unna vannet. Det ubebygde partiet mellom naustet og vannet blir ikke berørt. 
For de som ferdes her, vil utedoen i liten grad medføre noen begrensning i opplevelsen av å kunne 
ferdes fritt.  
  
 Flomfare  
Bygget har liten materiell verdi og vil ikke ha varig personopphold. Plasseringen vil være ca. 20 m 
unna vannkanten fra et regulert vann. Det plasseres lenger unna vannet, og høyere i terrenget enn 
eksisterende naust. Ut fra NVEs Atlas, ser det ut til at utedoen plasseres rett utenfor 
aktsomhetsområde for flom.1 NVE har uttalt seg til saken, men har ingen vesentlige merknader. Etter 
Fylkesmannens syn, innebærer tiltakets funksjon, verdi og plassering at det ikke er påregnelig med 
vesentlige skader som følge av flom. Sikkerhet mot flom må uansett ivaretas av tiltakshaver ved 
utførelse tiltaket. 
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Kommunedirektøren mener at disse hensynene ville blitt utfordret i enda mindre grad dersom doen 
hadde blitt bygd sammen med eksisterende naust, men det kan ikke sies at hensynene bak 
byggeforbudet vil bli vesentlig tilsidesatt som følge av oppføring av utedoen. Heller ikke hensynene i 
lovens formålsbestemmelse vil bli tilsidesatt. Det første vilkåret for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 
19-2. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det er åpenbare praktiske og hygieniske grunner til å ha do i tilknytning til naustet. Naustet brukes 
som «base» for fiskeaktiviteten. All den tid aktiviteten knytter seg til primærnæringen, bør man kunne 
legge til rette for do i nærheten av tiltakshavers arbeidsplass. Det er vesentlig for saken at tiltaket her 
er ment som en støttefunksjon knyttet til naustet og fiskeaktiviteten – ikke til fritidsbebyggelse. 
Utedoen vil gi bedre brukbarhet av naustet og gi bedre mulighet for opphold av lengre varighet ved 
Goppollvatnet. Som tiltakshaver påpeker, vil en utedo legge bedre til rette for at gårdbrukeren også 
kan få følge av barn. Videre vil utedoen gi bedre muligheter for å benytte naustet og fiskeretten 
uavhengig av helsetilstand (f.eks. fordøyelsessykdommer). Dette fremmer formål som loven skal 
ivareta.  
 
En utedo vil også kunne være bedre for naturen, da det begrenser faren for forsøpling. Innendørs do, i 
en lukket beholder, hindrer at det ellers kan bli liggende avføring og papir utendørs. Hver av disse 
fordelene er ikke nødvendigvis tungtveiende. Men samlet sett kan de tillegges en viss vekt. Det 
avgjørende i saken er hvor store ulemper som evt. vil gjøre seg gjeldende. 
 
Ulemper: Fylkesmannen (FM) mener at tiltaket ikke vil medføre nevneverdig privatisering. Bygget er 
lite og beskjedent og vil bli plassert lenger vekk fra vannet, enn eksisterende naust. Forbipasserende 
må nært på naustet før de ser utedoen. Det innebærer ingen nedbygging av det ubebygde partiet ned 
mot vannet. Byggets funksjon gjør at det ikke vil skape noen privat sfære, slik småbygg til fritidsbruk 
gjerne gjør. Det vil ikke bli tilhørende utemøblering eller privatiserende aktivitet. Etter vårt syn, vil 
ikke utedoen forringe allmennhetens opplevelse av å kunne ferdes fritt i strandsonen. Fylkesmannen 
er enig med kommunedirektøren i at faren for privatisering kunne vært enda mindre om utedoen ble 
bygget som tilbygg til naustet. Likevel mener vi ulempene ved frittliggende utedo er såpass små, at 
dette ikke utgjør noen avgjørende forskjell for om dispensasjon kan gis. Et tilbygg vil på den annen 
side bli plassert innenfor aktsomhetsområde for flom, med de ulemper dette kan medføre. 
 
Kommunen ytrer bekymring for at utedoen vil medføre mer opphold i naustet. Fylkesmannen ser 
ikke at dette er noen ulempe. Utedoen vil ikke generere annen eller vesentlig økt aktivitet, enn det 
som allerede er akseptert gjennom LNF-formålet. Tiltakshaver må kunne bruke naustet, så lenge 
bruken knytter seg til fiskeaktiviteten og båtholdet. Når det er sagt, så er den påregnelige bruken ikke 
særlig stor. Det er en tidsavgrenset bruk i fiskesesongen fra juni til september. 
 
Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små, at det foreligger klar overvekt av fordeler, vil 
vilkåret være oppfylt. Presedenshensyn får ikke betydning for denne vurderingen. Om kommunen 
likevel mener at dispensasjon ikke er ønskelig, har de en skjønnsmessig adgang til å avslå, etter § 19-
2 første ledd. 
 
Fylkesmannen vurderer at det ikke gjør seg gjeldende ulemper av nevneverdig betydning i denne 
saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av fordeler. Dispensasjonen medfører etter 
vårt syn flere relevante fordeler, som samlet sett, er klart større enn ulempene. Etter en konkret og 
helhetlig vurdering, er vi derfor kommet til at også det andre vilkåret for dispensasjon er oppfylt, jf. 
pbl. § 19-2 andre ledd. Det er dermed rettslig grunnlag for å gi dispensasjon. 
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Kommunens «kan»-skjønn  
Selv om de to vilkårene er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget dispensasjon. Kommunen «kan» gi 
dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 første ledd. Dette innebærer at de også «kan» velge å ikke gi 
dispensasjon. Et evt. avslag må være saklig begrunnet. 
 
At kommunen mener at punktfester kun skal omfatte ett bygg, er ikke en saklig grunn for avslag. 
Dette er et privatrettslig forhold som ligger utenfor det plan- og bygningsmyndigheten skal ivareta. 
Retten til å bygge på punktfestet forutsettes avklart med grunneier før tiltakshaver gjennomfører 
tiltaket, jf. pbl. § 21-6. 
 
Reell fare for flere lignende tiltak 
Øyer fjellstyre uttaler at det er siste naustet med behov for do rundt Goppollvatnet. Det taler for å gi 
tillatelse i denne saken. Men i større sammenheng må også den totale tålegrensen vurderes. 
Kommunen har på ethvert tidspunkt mulighet til å styre en eventuell uønsket utvikling. Føringer for 
fjellområdene er opp til politisk skjønn. Dersom kommunen mener at tålegrensen er nådd, kan selv 
små og i seg selv ubetydelige tiltak nektes. 
I dette tilfellet ble arbeidet med å plassere og bygge utedoen påbegynt uten nødvendige tillatelser. 
Saken må behandles som dette ikke har skjedd. Fra kommunens side må det derimot legges til grunn 
at det tidligere er gitt visse forventinger om at en utedo kunne tillates, men sammenbygd med 
naustet. Dette taler for at dispensasjon innvilges, alternativ 3 til vedtak. Slik vil ulempen ved 
ytterligere privatisering unngås. 

Hvilke konsekvenser en evt. presedens vil gi 
Dersom utviklingen er ønskelig og lar seg håndtere kan det gis tillatelse. Kommunedirektøren ser at 
det er vektige argumenter for å tillate doer som støtter fiskeaktivitet/næringsvirksomheten. Å tillate 
oppføring av utedo kan også være fordel med hensyn til forsøpling av natur.  
Hvilket tiltak det er snakk om er naturligvis av stor betydning. Dette er et beskjedent bygg, og det vil 
være viktig i håndtering av senere saker å ha klare begrensninger i både størrelse og funksjon. Om 
tanken var å benytte bygget ut over begrenset opphold i tilknytning til fiske, skal saken behandles 
som en dispensasjon og eventuell omdisponering til fritidsbebyggelse. Båtnaust i tråd med LNF-
formålet er i utgangspunktet ikke ment for beboelse, men beskyttelse av båt og utstyr. 
Kommunedirektøren mener det bør holdes en restriktiv linje for småbygg i Øyerfjellet, og hva et 
naust kan og skal inneholde. Når det gjelder presedens er kanskje tillatelse i denne saken av mindre 
betydning. Utviklingen i Øyerfjellet på lengre sikt er derimot viktigere å ha i minne, og opp til 
kommunen å vurdere. 

Usaklig forskjellsbehandling 
Det anføres fra søker at det er andre utedoer i området.  KD har gjort et søk i 
saksbehandlingssystemet og er kjent med to saker der det er bygd utedo i tilknytning til naust, i 2014 
og 2015. Hvorvidt det er oppført andre bygg uten nødvendig tillatelse kan ikke være førende for 
behandling av denne saken, ei heller framtidige. Det gjøres et arbeid med å utrede hvilke funksjoner 
som er ønskelig i et slikt bygg som skal ligge innenfor LNF-formålet. Å styre denne utviklingen vil 
nettopp sikre at usaklig forskjellsbehandling ikke skjer. 
 
Konklusjon 
Hvorvidt det skal gis dispensasjon i denne saken er opp til det kommunale selvstyre å avgjøre. De 
lovbestemte vilkårene er oppfylt. Men ingen har krav på dispensasjon. Kommunedirektøren legger 
frem 3 alternativ til vedtak. Det alternativet som vedtas må begrunnes. Dersom det skal gis 
dispensasjon, tilrår kommunedirektøren at alternativ 3 velges. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud mot bygging innen 50 
meters sone fra vannet, for bygging av utedo som omsøkt. 
 
Byggesøknaden behandles administrativt. 
 
(Alternativet må begrunnes i det som er oppført under kommunens forvaltningsskjønn, jf. § 19-2 1. 
ledd) 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud mot 
bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. 
 
(Alternativet må begrunnes i det som er oppført under kommunens forvaltningsskjønn, jf. § 19-2 1. 
ledd) 
 
Alternativ 3 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud mot bygging innen 50 
meters sone fra vannet, for bygging av utedo. 
 
- Utedoen skal bygges sammen med naustet, som tilbygg 
- Tiltaket må oppføres på en måte som tilfredsstiller kravene til sikker byggegrunn i tråd med pbl. § 
28-1 og sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK17).  
- Det skal sendes inn nytt situasjonskart over eksisterende og planlagt bebyggelse i forbindelse med 
behandling av byggesøknaden.  
- Bygging skal ikke starte før 15.juni, jf. fylkeskommunens uttalelse om mulig påvirkning på villrein.  
 
Byggesøknad behandles administrativt. 
 
(Alternativet må begrunnes i det som er oppført under kommunens forvaltningsskjønn, jf. § 19-2 1. 
ledd) 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/184 - DISPENSASJON FRA MOSETERTOPPEN FB 1,2,4,11,OG 15 - SØKNAD OM 
BRUKSENDRING OG STØRRELSE PÅ ANNEKS 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 016/184  
Arkivsaksnr.: 20/1473     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
118/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon 
- Oversiktskart over bebyggelsen 
- Tegninger av eksisterende og planlagt bebyggelse 
- Merknad til nabovarsel 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/1473 
 
Sammendrag: 
Kjernehuset arkitektkontor AS søker på vegne av hjemmelshavere av gbnr. 16/184 om bruksendring 
av eksisterende garasje til anneks. Slik den er bygd er garasjen på 39 m². Dersom bruksendring 
innvilges vil annekset overstige tillatte størrelse for anneks (på 30 m²).  
 
Søknaden krever dispensasjon fra tillatte størrelse i reguleringsplan for Mosetertoppen. Den må 
behandles før en søknad om bruksendring. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis dispensasjon. De to kumulative vilkårene i plan -og 
bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
Saksutredning: 
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan med bestemmelser for Mosetertoppen- FB1, FB2, FB4, 
FB11 og FB15 i Øyer kommune. Plan ID 201307 
 
Grunnen til dispensasjonssøknaden er ønske om bruksendring av en allerede 
bygget garasje til anneks. Størrelsen vil i tilfelle overstige maksimalt tillatte størrelse, garasjens BYA 
er 39 m², og den vil dermed være i strid med reguleringsbestemmelsene for området. Det er anledning 
til å bygge anneks og garasje i tillegg til en boenhet. 
 
Punkt 4.4 regulerer blant annet dette: Anneks og uthus/garasje skal hver ikke 
overstige 40m2 bebygd areal (BYA). Anneks skal ikke overstige 30m2 bebygd areal (BYA) 
 
Søknaden begrunnes blant annet med at ved å endre innholdet i dagens garasje kan den bestående 
bygningen utnyttes bedre. De ønsker at bygningen skal fungere som et ekstra soverom/gjesterom. De 
beskriver gode bokvaliteter og utsikt fra bygningen. 
 
Søkere har sett på mulige løsninger med å flytte inn henholdsvis nordvegg eller vestveggen slik at 
fotavtrykket stemmer med de 30m² som bestemmelsene krever. Det er ikke nok for å redusere 
fotavtrykket. Taket må også reduseres i areal. 
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Tiltakshaver ser ifølge søknaden for seg at det også vil komme en tredje bygning på eiendommen. 
 

 
 
 
Plangrunnlaget: 
Gjeldende reguleringsplan for denne eiendommen er Mosetertoppen- FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 
i Øyer kommune. Plan ID 201307. 
 
Bestemmelse punkt 4.4 BFR1, 4 og 11: På den enkelte tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, 
anneks og uthus/garasje. Det tillates kun en boenhet pr. tomt. Bebygd areal (BYA) skal uansett ikke 
overstige 15% av tomtens areal og samlet bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 200 m2. Anneks og 
uthus/garasje skal hver ikke overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Anneks skal ikke overstige 30 m2 
bebygd areal (BYA). 
 
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 forskriften til loven skal det legges 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). 
 
Nabovarsling og høring av berørte interesser:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. pbl. § 19-1.  
 
Det har kommet merknad til varselet fra nabo. Den går i hovedtrekk på at de to vilkårene for 
dispensasjon ikke er oppfylt. Større utnyttelsesgrad enn tillatt vil være i strid med formålet om at for 
store volumer skal unngås. Det kan gå over til å bli en boenhet. Tillatelse vil føre til uthuling av 
reguleringsplan. Vil gi en viss adgang til å omgå reguleringsbestemmelsene.  
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Det bemerkes også at ulempene ikke er tilstrekkelig vurdert, og at overvekt av fordeler ikke er 
sannsynliggjort. Mulighet for støy er også påpekt.  
 
Ansvarlig søker har i hovedtrekk gitt følgende bemerkninger til disse: de mener det vil ha liten 
betydning om anneks og garasje «bytter plass» også med tanke på størrelse. Påstanden om mulig økt 
støy avvises som lite sannsynlig. Det er lov med tre bygninger på tomten, og bruksendringen vil ha 
liten betydning siden det mest sannsynlig vil bli bygd en tredje bygning også. Merknaden og tilsvar er 
vedlagt i sin helhet. 
 
Videre 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.  
I dette tilfellet har kommunedirektøren kommet til at saken ikke direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter ut over forhold de allerede har vurdert i planprosessen og besluttet at ekstern høring 
ikke er nødvendig.  
 
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan gis 
Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse må 
ikke settes vesentlig til side  
 
Hensynet bak reguleringsbestemmelsen er blant annet å unngå for store volumer på de to andre 
bygningene det er tillatt å bygge på tomten. Intensjonen er blant annet å få et forhold der bygningene 
underordner seg hverandre og hvor hytta spiller hovedrollen, i tråd med norsk byggetradisjon. Søker 
anfører at ved å gjøre om garasjen til boligformål vil den knytte seg enda bedre til hytta, samtidig som 
den ikke svekker ideen om et hierarkisk oppbygget gårdstun. Et annet av formålene med 
bestemmelsen er å få en ensartet bebyggelse i området. Bygningene skal tilpasses tomtene på en god 
måte. I dette tilfellet ligger eksisterende garasje i forlengelse av hytta. Hytta er plassert mot syd med et 
oppbygg over inngangspartiet. Garasjen, slik den ligger, underordner seg hytta i volum og plassering, 
og er slik i tråd med intensjonen.  
 
Videre er størrelsesbegrensningene satt ut ifra at det kun skal være en boenhet på tomta. Ved å tillate 
større anneks enn tillatt fravikes også denne intensjonen. Det er naturlig at en garasje krever ekstra 
areal for å få plass til to biler. I denne saken utgjør boder en del av arealet. Det å tillate ombygging av 
garasje til bruksenhet må likevel sies å sette hensyn bak bestemmelsen vesentlig til side.  
 
Fordelene må være klart større enn ulempene  
En slik søknad om dispensasjon vil som regel alltid være begrunnet i grunneiers ønskede utnytting av 
eiendommen. Det pekes i søknaden på at bruksendringen ikke er en del av en langsiktig plan for å 
utnytte/omgå regelverket, men noe som har oppstått som et ønske/behov ut ifra prioriteringer av 
nåværende eier. Garasjens utforming og plassering på tomta gjør den ifølge søknaden mer egnet som 
anneks. Og ifølge søknaden er ønsket å ta vare på nåværende kvaliteter i bestående bygningsmasse og 
god ressursbruk. I utgangspunktet er det areal- og ressursdisponeringshensyn som er relevante fordeler 
i en dispensasjonsvurdering. Det vil si i et mer langsiktig perspektiv, og det er bare begrenset adgang 
til å legge vekt på nåværende eiers ønske om hvordan det kunne vært. 
 
Andre fordeler som påpekes i saken er at garasjen allerede er bygd, og at den er veltilpasset hytta og 
bebyggelsene rundt. Annekset vil etter ombygning utgjøre mindre i areal, enn de tillatte 30 m². Dette 
fordi bodene beholdes slik de står i dag. Likevel vil annekset kunne fungere som et ekstra 
soverom/gjesterom. Det å redusere størrelsen eller bygge den om vil endre uttrykket til det verre. Det 
vil også være kostbart, naturlig nok. Det er meget begrenset adgang til å legge vekt på grunneiers 
økonomiske interesser i en dispensasjonsvurdering.   
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Det anføres at det er få ulemper ved å innvilge dispensasjon i denne saken. Det å legge til rette for et 
større anneks med bedre bofunksjon kan etter kommunedirektørens syn øke muligheten for å selge 
eller fradele bygningen senere. Verdt å nevne er også hensyn til bl.a. miljø, som skal vektlegges i en 
dispensasjonsvurdering. Det vil sjelden være heldig å legge opp til en praksis med ombygging av 
eksisterende bygg. Det er under enhver omstendighet ikke tilstrekkelig for å innvilge en 
dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av 
sivilombudsmannen SOM-2015-3269. Det må påvises relevante, klare og positive fordeler som er 
klart større enn ulempene dispensasjonen medfører. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger 
tilstrekkelige fordeler til at det andre vilkåret for dispensasjon i pbl. § 19-2 er oppfylt i denne saken.  
 
Kommunens skjønnsmessige adgang til å gi dispensasjon 
Ettersom ett av lovens to kumulative vilkår ikke anses oppfylt, har kommunen ikke hjemmel til å 
innvilge dispensasjon. Kommunedirektøren vil likevel drøfte kommunens skjønnsmessige 
vurderingsadgang. 
 
Presedensvirkning: 
Det er på det rene at å gi dispensasjon fra klare reguleringsbestemmelser fører til fare for presedens. Et 
viktig spørsmål er om kommunen ønsker å åpne for dette i stadig flere planer. Kommunen har når som 
helst adgang til å bremse/motvirke en uønsket utvikling. Dette må begrunnes i det kommunale 
selvstyret. Selv om man ved å godta bruksendring fra garasje til anneks på den måten kommer 
innenfor arealbegrensningen, er det ikke slik bestemmelsene er ment å brukes.  Det er ikke ønskelig å 
åpne for en mulighet til å omgå reguleringsbestemmelsene for å bygge større anneks enn tillatt.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Mosetertoppen– FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15, reguleringsbestemmelsene punkt 
4.4 om maksimal størrelse på anneks.  
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 for å gi dispensasjon er ikke oppfylt.  
  
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA TU - BÅDSTØSVINGEN - GBNR 103/5 - BOLIG OG GARASJE 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 103/005  
Arkivsaksnr.: 20/3647     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
119/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om tillatelse til tiltak inkl. søknad om dispensasjon. 
- Tegninger 
- Situasjonskart 
- Plankart inkl. reguleringsbestemmelser for Bådstøsvingen 

Plan-id 353 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- . 
 
Sammendrag: 

Den 28.10.2020 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Cato Jakobsen. Det 
søkes om dispensasjon fra utnyttelsesgraden på eiendommen. Det er et ønske om å få bygge 
270 m2 BYA / 394 m2 BRA inkl. garasje på eiendommen. 

Tiltakshaver har fått en øyesykdom som medfører at boligens hovedfunksjoner må være 
samlet på en flate. Tiltakshaver mener det er vanskelig å tilfredsstille behovene for areal 
uten en dispensasjon fra utnyttelsesgraden på eiendommen. 

Kommunedirektørens (KD) innstilling til vedtak, etter en samlet vurdering, er å ikke innvilge 
dispensasjon. 

 

Saksutredning: 

Den 28.10.2020 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Cato Jakobsen. Det 
søkes om dispensasjon fra utnyttelsesgrad på eiendommen. I reguleringsplanen er det angitt 
TU=20 %, (TU – tomteutnyttelse) «Tomteutnyttelse – Tillat bruksareal (BRA) i prosent av 
tomtas areal». Tiltakshaver har fått en øyesykdom som medfører at boligens 
hovedfunksjoner må være samlet på en flate. Tiltakshaver mener det er vanskelig å 
tilfredsstille behovene for areal uten en dispensasjon fra utnyttelsesgraden på eiendommen. 

I henhold til reguleringsbestemmelsene kan eiendommen bebygges med BRA = 188,92 m2. 
Innsendt tegningsgrunnlag fremkommer det at total BRA er på: 

- U. etg  175 m2 
- 1. etg  175 m2 
- Garasje 044 m2 
- Totalt  394 m2 
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Dette gjør at total utnyttelsesgrad overskrides med 205,08 m2. 

  
fig. 1 – Plantegning 1. etg 

 
fig. 2 – Plantagning underetasje 
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fig. 3 – Perspektivtegninger 

Det har vært noe e-post korrespondanse med tiltakshaver for å presisere at det er to vilkår i 
loven som skal være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Ingen av disse vilkårene er nevnt i 
søknaden om dispensasjon. For å bevisstgjøre tiltakshaver om mulighetene for å forbedre 
søknaden sin har det også være telefonkontakt.  Tiltakshaver fastholdt på telefon at det var 
viktig å ha alt på en flate, og at det var, i tillegg til sykdommen, av hensyn til familien. Ut over 
dette oppfattet administrasjonen det slik at tiltakshaver ikke ønsket å komme mer utfyllende 
begrunnelse skriftlig. Søknaden er derfor behandlet på innsendt grunnlag, og slik 
telefonsamtalen ble oppfattet. 

 

Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det ikke som nødvendig med 
høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke ansees berørt. 

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal 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 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
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Naboer: 

Alle naboer er varslet og det har ikke kommet inn merknader. 

Øyer kommune er ikke nabovarslet, men har vært involvert i saken på grunn av spørsmål om 
kjøp av eiendom i forbindelse med byggesaken. 

 

Plangrunnlaget: 

I plankartet er %TU (tomteutnyttelse) satt til 20%. 

Planen er fra 1989, ser man tilbake på grad av utnytting i perioden 1987 – 1997 er: 
«Tomteutnyttelse – Tillat bruksareal i prosent av tomtas areal.» 

 
Vurdering: 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

Reguleringsplanen for Bådstøsvingen er fra 1989, bestemmelsen det søkes om dispensasjon 
fra er angitt i plankartet. For område B1, åpen boligbebyggelse, er TU = 20 %. Som beskrevet 
er TU tillat bruksareal i prosent av tomtas areal. Bestemmelsen er satt til å regulere 
størrelsen på bebyggelsen. Den konkrete eiendommen er på 994,6 m2, noe som tilsier at 
tillatt BRA på eiendommen vil være 188,92 m2 inkludert garasje. Eiendommen ligger i et 
skrånet terreng der tiltakshaver har ønske om å bygge med underetasje. Byggteknisk vil 
dette være en god løsning for bebyggelse i skrånet terreng, underetasjen vil også da ha et 
BRA. 

Det er på det rene at dette er en gammel plan og ser man hen til nyere planer vil de som 
oftest ha utnyttelsesgrad angitt i BYA, der møne og gesimshøyder bestemmer volum på 
byggene.  

Kommunedirektøren mener at selv om dette er en gammel plan er TU stor nok til å kunne 
oppføre en enebolig med dagens kvaliteter. I henhold til tiltakshaver sykdom der alle 
hovedfunksjoner må være på en flate vil arealene dekke behovene. Hovedfunksjoner som 
stue, kjøkken, soverom, bad og bod vil man kunne få plassert i samme etasje også i henhold 
til gjeldende plan. 

Kommunedirektøren mener etter vurderingen at hensynet bak bestemmelsen vil bli 
vesentlig tilsidesatt. 

 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Da det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, er det ikke behov for 
å vurdere det ander vilkåret. Kommunedirektøren vil likevel gi en vurdering av det andre 
vilkåret. 
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Fordelen i den konkrete saken er tydelige, selv om den er av personlig karakter. 
Kommunedirektøren mener at tiltakshavers sykdom skal kun vektlegges delvis i den 
konkrete saken. Det er gitt at ved en øyesykdom må alle hovedfunksjoner i en bolig være 
samlet på samme flate. Det er angitt i søknaden at det blir vanskelig å tilfredsstille 
tiltakshavers behov for arealer sier Kommunedirektøren seg uenig i. Det skal bygges med 
underetasje der det er mer enn areal nok til å etablere rom som ikke underlegger seg 
hovedfunksjonene. 

Ulempene ved å dispensere fra utnyttelsesgrad er at bygninger og volum blir større enn hva 
planen og området er regulert til. Sett i forhold til de andre omkringliggende husene, og den 
utnyttelse som er der, vil omsøkte tiltak bli større og mer dominerende  

Fordelene er få der ulempene minst opphever fordelen. Kommunedirektøren mener derfor 
at fordelen ikke er klart større enn ulempene. 

 
«Kan»-skjønnet: 

Siden vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Men kommunen er bundet av at vilkårene i § 19-2 må være oppfylt. 

Selv om vilkårene ikke er oppfylt velger Kommunedirektøren å si noe om presedens faren. I 
den konkrete saken er det stor fare for presedens, kommunedirektøren mener derfor at det 
skal gis avslag på dispensasjonssøknaden.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi avslag på 
søknad om dispensasjon fra Plan-Id 353 Bådstøsvingen som omhandler utnyttelsesgrad 
Vedtaket begrunnes med at: 

Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Planen er satt til å regulere størrelser 
og volum på bygningsmassen. Selv om planen er fra 1989 vil TU være stor nok med tanke på 
å bygge et moderne hjem der alle hovedfunksjonene er tilrettelagt på en flate. 

Fordelene er ikke er klart større enn ulempene. Ulempene ved en dispensasjon vil øke 
volumet og størrelsen på bygningsmassen. I planen er dette regulert inn ved at TU = 20 %. 

 

 
Ådne Bakke                                                                                                                Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
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DISPENSASJON - GBNR - 120/4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL/AREALOVERFØRING TIL 
120/15 
 
 
Saksbehandler:  Anja L. Nygård Arkiv: GBNR 120/004  
Arkivsaksnr.: 20/3091     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om fradeling av tilleggsareal av 14.09.20 
o Kart vedlagt søknad 
o Underskrift fra alle grunneierene 

- Begrunnelse for søknad av 15.10.20 
- Bilde av eksisterende avkjørsel 
- Bilde av arealet som ønskes fradelt. 
- Søknad om avkjøring, gravearbeider for opparbeidelse av avkjørsel av 30.11.20 
- Behandling etter jordloven 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/3091 
 
Sammendrag: 
Erlend Moe, hjemmelshaver av gbnr. 120/4 søker om tillatelse til å fradele et areal på ca. 250 m² fra 
eiendommen, som skal være tilleggsareal til gbnr. 120/15. 
Det fremkommer av søknaden at arealet skal benyttes til utvidelse av gardsplass og endret avkjøring. 
Det skal gjøres mindre arbeider på eiendommen, som ut i fra beskrivelsen er søknadspliktig. 
 
Det er i denne saken gjort en vurdering av om det aktuelle tillegsarealet kan legges til 
arealkategorien LNF spredt bolig (LSB) ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Kommunedirektøren mener det er tilrådelig i dette tilfellet, det er ingen forhold ved eiendommen 
eller forhold rundt som taler mot det. 
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges for fradeling, tiltak på eiendommen og 
omdisponering til LSB for tilleggsarealet. Hele eiendommen bør vurderes utlagt som LSB-formål ved 
neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Erlend Moe hjemmelshaver av 120/4 søker om tillatelse til å fradele et areal på ca 250 m² fra 
eiendommen, som tilleggsareal til eiendommen Gbnr 120/15. Arealet skal benyttes som gardsplass, 
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og egen innkjøring til boligeiendommen. 

 
Eiendommen er markert med blå sirkel, og ligger langs vegen Turrmoen i et område med flere boligeiendommer i 
nærheten. 
 
Begrunnelsen for søknaden er at eiendommen 120/15 som i dag har felles avkjøring med garden 
119/8, skal selges. Eier av 119/8 er i dag også deleier av 120/15 etter arv, og selgernes mål med 
søknaden er at boligeiendommen skal ha egen avkjøring, og egen gardsplass som senere evt. kan gi 
ny kjøper mulighet til å oppføre garasje.  
For å kunne etablere egen avkjøring og gardsplass har eierne av 120/15 inngått avtale med 120/4 om 
kjøp av et areal på inntil 250 m2.  
 

 
Arbeidene som skal gjennomføres er ved Per Arne Granum oppgitt som en forlenging av dagens 
innkjøring  mot sør med 6-7 m, det skal fylles opp en skråning på ca 1m i sørenden hvor innkjøring til 
tomta ønskes, samt grusing av gardsplass. Det skal benyttes steinmasser som ligger der, og evt 
supplere med steinmasser fra en jordkant på garden 119/8.  
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Matrikkelinformasjon om eiendommene: 
Eiendommen 120/15 er fradelt som boligeiendom gjennom skylddeling den 29.07.1968. På 
tidspunktet fradelingen fant sted, var det ingen oppmålingsplikt, og ingen tilgjengelige hjelpemidler 
for å koordinatfeste grensene for eiendommen. Grensene ble da kun beskrevet i en tinglyst 
skylddeling, og merket med grensesteiner / rør ute i marka. Etter skylddelingen og frem til 
delingsloven ble innført i 1980 kunne eiendomsgrensene endres mellom partene, uten at det var 
krav om oppmåling eller tinglysing av slike avtaler. Grenselinjene som i dag er merket i 
matrikkelen/glokart er derfor innlagt med stor unøyaktighet, og kan avvike med flere meter.  
Når eiendommen 120/15 ble fradelt, var dette gjennom et bytte av areal mellom gardene 119/8 og 
120/4. Garden 120/4 mottok dyrka mark som i dag har gbnr 119/14, mot at garden 119/8 fikk 120/15 
fradelt som boligeiendom. Eier av garden 119/8 skulle selv bo der, og benyttet arealet 
/avkjøringsplass opp mot vegen Turrmoen til parkering av lastebil.   
 
I skylddeling av 1968 står det at eiendommen 120/15 grenser mot bygdeveg, mens kart/matrikkel 
viser at 120/4 eier et areal mellom 120/15 og vegen. Når Øyer kommune digitaliserte eiendommene 
etter skylddelingene, ble eiendommen derfor lagt feil i kartet. Eiendommen 120/15 skal etter 
skylddelingen ha felles grense mot Turrmoen, i tillegg er det stor usikkerhet hvor grense mot 120/4 
og 119/8 går. 
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Øyer kommune foretok derfor en klarlegging av eksisterende grense ved oppmåling den 11.11.2020. 

Partene påviste eksisterende grense til å gå som skissen ovenfor viser. I tillegg var de enige om at 
avkjøringen tilhører garden 119/8, og at dette kan rettes/endres dersom søknaden innvilges.  
Det ble ikke gjenfunnet noen grensesteiner, og det er også usikkert om det er avtalt et annet 
grenseforløp i ettkant av skylddelingen.  
 
Under oppmålingen var partene enige om at eiendommen 120/15 har et areal på ca 628 m2 i dag, 
hvor ca 88 m2 ønskes rettet/endret slik at areal til eksisterende avkjøring tilhører 119/8, og ca 249 
m2 tilføres eiendommen 120/15 fra 120/4. Totalt øker boligeiendommen 120/15 med ca 160 m2 til 
ca 789 m2  
 
Plangrunnlaget:  
Eiendommen 120/4 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med formål LNFR. 
Bestemmelsene for dette området sier at i området tillates ikke fradeling for boligbebyggelse, 
fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn landbruk.  
Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje 
under forutsetning at bygning eller anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet. Særlig skal en se til at 
tiltaket ikke er i konflikt med eller medfører nedbygging av: dyrket mark eller dyrkbar mark, område 
med sammenhengende innmarksbeite, område med sammenhengende skog av god bonitet, 
områder som er viktige for friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark eller områder som har viktige 
naturverdier. En skal også unngå å gi tillatelse til tiltak som medfører større endringer i terreng eller 
landskap. 
 
Eiendommen 120/15 som skal motta arealet, ligger i kommunedelplanens arealdel arealkategori 
LNFR. Boligeiendommene i nærheten er angitt i kommunedelplanens som LSB – LNFR, areal for 
spredt boligbebyggelse.  Denne eiendommen er ikke det, og det fremkommer ingen opplysninger om 
eiendommen i Kommuneplanen som årsak til at den ikke har fått formålet LSB. Denne eiendommer 
er derfor mest sannsynlig uteglemt ved sist revisjon av kommuneplan. 
 
Formålet for boligeiendommen og landbrukseiendommen er begge LNFR. 
Fradelingen/arealoverføringen vil derfor ikke føre til en formålsendring som er i strid med formålet. 
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Likevel angir arealbruken areal for opparbeidelse av gardsplass en bruk av arealet som ikke kan 
knyttes til stedbunden næring som formålet LNFR skal regulere.  
 
I tillegg er arbeidene som skal gjennomføres, et tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 som vurderes å utløse 
krav om dispensasjon. Iht. § 4-1 i SAK er enkelte arbeider, som mindre fylling og planering på egen 
eiendom unntatt søknadsplikt. I dette tilfellet vil fyllingen etter informasjon fra søker søknadspliktig 
og krever dispensasjon fra LNF(R)-formålet.  
 
Informasjon fra Fylkesmannen i innlandet: 
Søknaden om arealoverføring av et mindre areal til en eksisterende bebygd boligeiendom, hvor selve 
arealoverføringen ikke medfører endring i arealformål er usikkert om betinger dispensasjon eller 
ikke.  
Fylkesmannen i innlandet utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og 
bygningsloven datert oktober 2020 med følgende informasjon: Det beror på en tolkning av 
aktuelle lov-/forskriftsbestemmelser og/eller plan-grunnlaget hvorvidt et tiltak er avhengig av 
dispensasjon. Unntaksvis kan det oppstå tvil om en søknad betinger dispensasjon eller ikke. 
Som et eksempel kan nevnes søknad om fradeling av parsell i LNFR-område. Har søkeren 
opplyst at han ønsker å bebygge parsellen med hytte eller bolig (som ikke er nødvendig for 
landbruksdriften), vil dispensasjon være nødvendig. Fremgår ingen nærmere opplysninger om 
dette, må kommunen vurdere hva parsellen objektivt sett fremstår som egnet til. Dersom 
fradelingen utelukkende har til hensikt å formalisere de eksisterende eiendoms-forholdene, vil 
den ikke kunne avslås med hjemmel i pbl. § 11-6 annet ledd.  
 
Arealet som skal overføres skal ikke bebygges, og med kommuneplanens kvalitet på 
eiendomsgrenser i kartgrunnlaget kan det stilles spørsmål ved om søknaden i realiteten kun 
formaliserer de eksisterende eiendomsforholdene. Tidligere ble slike mindre arealoverføringer og 
tilleggsarealer vurdert å ikke utløse krav om dispensasjon, dersom den lokale landbruksavdelingen 
ikke hadde merknader. Bakgrunnen for dette var blant annet kommunens unøyaktige kartgrunnlag, 
at høringsinstansene ikke ønsket oversendt slike mindre saker, og at en positiv behandling fra den 
lokale landbruksavdelingen ivaretok de vesentligste hensynene som kommuneplanens LNFR formål 
var ment å ivareta.  
I senere tid har det blitt gjennomført en ny vurdering, hvor kommunedirektøren etter henvendelser 
har kommet frem til at bruken av arealet må vurderes, og at en utvidelse av boligeiendommen med 
gardsplass, arbeidene som gjennomføre og ny innkjøring ikke er i tråd med LNFR formålet, og derfor 
krever dispensasjon etter pbl §19 fra LNFR formålet. Samtidig er det oppgitt at ny kjøper senere kan 
ha ønsker om å oppføre en garasje på arealet, og dersom en nå vurderes å innvilge dispensasjon til å 
benytte areal i sammenheng med boligeiendommen, bør en samtidig vurdere en omdisponering av 
arealet fra LNFR til LSB. 
 
 
Lovgrunnlaget:  
 
Dispensasjon: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan og bygningslovens (pbl) kapittel 19 etter 
grunngitt søknad.  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 
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eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene.  
Jordloven (JL):  
Deling av landbrukseiendom må behandles etter JL §12, og samtykke til omdisponering etter JL §9. 
Behandling av små tilleggsarealer er delegert administrasjonen.  
 
Matrikkelloven (ML): 
Det er søkt om fradeling av tilleggsareal til en allerede eksisterende og bebygd eiendom. En slik 
prosess kan enten gjennomføres som  

- Fradeling av tilleggsareal, opprettelse av egen matrikkelenhet, overskjøting for deretter 
sammenslåing med 120/15.  

- Arealoverføring hvor arealet overføres direkte mellom eiendommene når dokumentasjonen 
etter Matrikkelforskriftens § 33 foreligger. 

Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning. 
Avtale om grense er et privatrettslig anliggende og gjeldende plan har ikke inngripen i gjeldende 
eiendomsforhold. Avtalen om eiendomsgrensen som oppmålingsforretningen skal ivareta, trenger 
ikke være sammenfallende med formålsgrenser i plan, men det fremgår av ML §§15 og 33 at før 
arealoverføring kan gjennomføres skal det foreligge tillatelse etter plan og bygningslovens § 20-2. 
Den som utfører oppmålingsforretningen skal i tillegg ivareta interessene til alle parter, og i det ligger 
det at dersom det foreligger heftelser eller urådigheter på avgivereiendommen 120/4, som er til 
hinder for gjennomføring av oppmålingsforretningen, må dette avklares før samtykke til fradeling 
kan gis.  
 
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal og arealoverføring er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av 
tiltakshaver j.fr § 20-4.  Endring av eksisterende eiendomsgrenser må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, 
§27-1, 2, 4 og § 28-1 
 
Behandling: 
Dersom øvrige krav iht ML og PBL ikke er oppfylt for arealoverføringen, vil det ikke bli nødvendig 
med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjennomføres derfor før 
vurdering av om dispensasjon kan gis. 
 
Behandling etter Jordlov (JL)  
Kommunedelplanens LNFR formål skal spesielt ivareta hensynet til landbruk, natur og friluft. I dette 
tilfellet anses det avgjørende for videre behandling at samtykke er gitt etter JL, og behandling er 
derfor foretatt i forkant med positivt vedtak. I vedtak saksnr. 73/20. 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML): 
Heftelser eller urådigheter. 
På eiendommen 120/4 er det tinglyst blant annet avståelser av grunn til vegarealer, samt erklæringer 
om vedlikehold av veg, men utfra heftelsenes innhold berører ingen det omsøkte arealet som ønskes 
fradelt. Det anses uproblematisk for hjemmelshaver å innhente samtykke fra rettighetshaverne til å 
slette heftelsene i tilleggsarealet, eller samtykke til arealoverføringen i forbindelse med 
oppmålingsforretningen. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger andre forhold på 
eiendommen som kan være til hinder for gjennomføringen. 
 
Eiendomsgrenser:  
Eiendomsgrensene for 120/15 er unøyaktige, og eiendomsgrensenes eksakte plassering må 
klarlegges og matrikkelføres før arealoverføringen igangsettes. Øvrig dokumentasjon etter ML § 33 
må fremskaffes før eller under gjennomføringen av oppmålingsforretningen. 
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Behandling etter Plan og bygningslovens (PBL) 
Pbl §26-1 sier at endring av eksisterende eiendomsgrenser ikke må gjøres på en slik måte at det 
oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Endringen må heller ikke gjøres på en 
slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
Eiendommen 120/15 er allerede bebygd, og har en størrelse på ca 628 m² etter foreløpig 
oppmålingsforretning, arealoverføringen medfører derfor ikke at avgivereiendom eller 
mottakereiendom blir uegnet til bebyggelse i tråd med plan. Eiendommens størrelse etter 
arealoverføringen vil maks være 800 m2, men grensene er ikke eksakt koordinatfestet, så det totale 
tomtearealet kan vise seg å avvike noe etter oppmålingsforretningen.  
Plasseringen av eksisterende bebyggelse på eiendommen og eiendommens størrelse gjør at 
boligeiendommen har lite egnet plass for parkering. Eiendommen har tidligere parkert noe på egen 
grunn men oppe langs med vegen Turrmoen. En utvidelse av tomtearealet mot sør vil gi 
eiendommen bedre mulighet for parkering ved boligen, og unngå kjøring/parkering foran egen 
inngang. En tilførelse av arealet i sør er godt egnet og gir nye eiere en mye bedre mulighet til å 
utnytte eiendommen. Samtidig vil en endring av avkjøringsforholdene være mye bedre egnet både 
for boligeiendommen og garden 119/8.  
 
Eiendommen ligger langs Turrmoen som er bebygd med over 20 andre boliger. Alle med unntak av 
denne eiendommer er regulert med formål LSB. Naboeiendommenes arealer varierer fra  ca 700 m2 
til 7700 m². Eiendommens areal etter arealoverføringen vil derfor ikke avvike fra naboomgivelsene, 
og ligger ikke i uegnet område for boligbebyggelse. 
 
Pbl §27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp, skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker eller 
dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass. Arealet som 
arealoverføres skal ikke bebygges, men fungere som et tilleggsareal til eksisterende enhet. 
Tilfredsstillende vannforsyning og avløp vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt når eiendommen 
opprinnelig ble fradelt og bebygd. 

Pbl § 27-4. Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som er 
åpen for alminnelig ferdsel. Eiendommen har adkomst via Turrmoen som er en offentlig veg åpen for 
allmennheten. Dagens avkjøring er delt med garden 119/8 , og selv om vegrett over denne 
eiendommen ikke er tinglyst er eiendommen sikret vegrett gjennom bruk eller hevd. Det er ønskelig 
å endre avkjøring for eiendommen, slik at garden og boligen får adskilte adkomster som vil gi en 
bedre løsning for alle parter. Turrmoen er en kommunal veg og ny avkjøring krever tillatelse fra 
kommunens vegmyndighet som har uttalt følgende:  

Ved endret avkjøring skal veieier varsles. Om det ikke gis tillatelse vil eiendommen fortsatt ha sikret 
vegrett. Ny avkjøring behandles administrativt i forbindelse med byggesaken. 

Tilleggsarealet medfører ingen økt bruk eller utvidelse av allerede eksisterende rett.  

Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold. Det er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. 

 Kommunedirektøren mener at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt. I tillegg er samtykke gitt etter JL 
slik at arealoverføringen kan gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
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Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg kjørt 
analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, som er kommentert nedenfor, men det er ikke 
oppdaget spesielle forhold som taler mot å innvilge dispensasjon.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Arealoverføringen har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, og tiltaket vil ikke føre til en 
utvidet bruk av eiendommen som tilsier at disse forholdene må vurderes på nytt.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Landbruksfag har følgende uttalelse : Det omsøkes fradelt om lag 250 kvm tilleggsareal fra 
landbrukseiendommen g/bnr 120/4 til boligeiendommen g/bnr 120/15. Arealet som søkes fradelt er i 
AR5 i hovedsak klassifisert som innmarksbeite. Ut fra flyfoto kan det synes som om arealet er under 
gjengroing. Så lenge det har status som innmarksbeite vil en fradeling derfor kreve samtykke til 
omdisponering etter jordloven § 9.  
 
Arealet som søkes fradelt er ikke i aktiv bruk i dag, dette henger nok delvis sammen med at det ikke 
er aktiv drift på landbrukseiendommen. Dette kan imidlertid endre seg. Ut fra arealets størrelse og 
beskaffenhet mener landbrukskontoret likevel at en fradeling ikke har stor negativ effekt ut fra 
hensyn til vern av arealressursene. Det vil heller ikke medføre vesentlige driftsulemper for 
landbruksdrifta i området.  
 
Landbrukskontoret har ingen særlige innvendinger mot at det gis dispensasjon.  
 
Miljø og naturmangfold:  
Søknaden skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket arter av spesiell interesse. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. 
denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende 
konsekvenser for naturmangfold.  
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i området. Iht. 
lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene 
dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Arealet ligger ikke innenfor NVE’s aktsomhetssone for jord- og flomskred, og nærmeste bekkeløp er 
registrert ca 100 meter unna arealet.  
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Vurdering etter pbl. § 19-1:  
 
Naboer, berørte interesser og relevante tillatelser:  
Søknaden berører kun hjemmelshaver av 120/4, 120/15 og 119/8 som alle står bak søknaden om 
dispensasjon. Øvrige naboer vurderes ikke nødvendig å varsle på grunn av tiltakets form og størrelse.  
 
Regionale og statlige myndigheter:  
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.  
Fylkesmannen i innlandet informerer i sitt rundskriv «dispensasjonssaker etter plan- og 
bygningsloven datert oktober 2020», at verken Fylkesmannen eller fylkeskommunen ønsker å få 
oversendt søknader om fradeling av mindre tilleggsarealer, hvor den lokale landbruksetat ikke har 
innvendinger. Unntaksvis kan også slike tiltak berøre viktige fagområder som berører 
kulturminnemyndigheten eller NVE e.l.  
 
I denne saken har kommunedirektøren vurdert saken til ikke å direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter, og funnet at ekstern høring er unødvendig. Beslutningen er tatt med grunnlag i at 
eiendommen er en etablert eiendom benyttet til bolig, hvorav arealet som skal tillegges er av en slik 
størrelse at det har liten betydning for landbrukseiendommen.  
 
Vurdering etter pbl. § 19-2:  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd sier:  
«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.»  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår være oppfylt, men selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen likevel gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan» formuleringen i 
lovteksten.  
 
Hensyn bak bestemmelsen.  
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen 
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. Samtidig ble det i KP og vedtatte KU del 
Apkt 5. «Langsiktig arealstrategi, Tettstedsutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» lagt 
opp til at en skulle opprettholde folketallet rundt om i grendene, og godkjenne større tomter i slike 
områder enn for regulerte tomter. En skulle se positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden 
næring når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, 
biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. For å stimulere til slik utbygging, ble eksistere 
boligeiendommer som oppfylte kriteriene lagt ut med formålet LSB.  
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Når arealet som skal tillegges er lite og oppfyller kriteriene som lå til grunn for å legge eiendommer 
ut med formålet LSB, mener Kommunedirektøren at arealoverføringen ikke vil ha noe negativ 
innvirkning på hensynene bak bestemmelsen.  
 
Anleggsarbeider på eiendommen: 
Søker ønsker å forlenge dagens innkjøring mot sør med 6-7 meter, fylle opp en skråning på ca. 1 
meter i sørenden, samt grusing av gårdsplassen. 
 
Dersom fradeling til ønsket formål godkjennes, vil ikke hensyn bak LNF-formålet eller bestemmelsene 
i denne bli vesentlig tilsidesatt. Det er opplyst at grunnen til at søker ønsker arealet tillagt sin 
eiendom er nettopp å benytte det som gårdsplass, og følgene en fradeling får er drøftet i det 
foregående.  
 
Kommunedirektøren konkluderer med at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper  
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det ikke ulemper av betydning ved å innvilge dispensasjon 
ved så små arealer, med unntak av de ulempene det evt kan medføre for tilgrensende landbruk og 
dens reduksjon av areal.  
 
Fradelingen vil ikke medføre større drifts- og miljømessige merulemper for landbrukseiendommen 
120/4 hvor arealet deles fra.  
 

Eiendommen som skal motta arealet 
ligger i et område med over 20 
boligeiendommer. Samtlige 
eiendommer oppfylte kriteriene og 
ble lagt ut med formålet LSB. Denne 
eiendommen er ikke vurdert, men 
utfra øvrig vurdering er det stor 
grunn til å tro at også denne ville 
oppfylt kriteriene.
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Ulemper ved arbeidene er etter kommunedirektørens vurdering minimale. Det er under enhver 
omstendighet ikke tilstrekkelig for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er 
beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. Det må påvises 
relevante, klare og positive fordeler som er klart større enn ulempene dispensasjonen medfører. Slike 
foreligger i denne saken. Ønskede tiltak legger til rette for en fornuftig bruk for også framtidige eiere, 
ikke bare nåværende.  
 
Kvaliteten som de eksisterende eiendommene innenfor LNFR har på sine eiendomsgrenser tilsier at 
det ved søknader om overføring av så små arealer, alltid vil være en usikkerhet på om arealet er stort 
nok til å måtte behandles etter PBL med tilhørende dispensasjon, om mottaker av eiendommen 
faktisk eier arealet fra før utfra skylddelingen, eller om overføringen er så liten at den kan 
gjennomføres som en ren grensejustering. Dette er en usikkerhet som ikke kan avklares før 
eiendommen er nøyaktig oppmålt.  
 
I dette tilfellet er det derfor gjennomført en koordinatfesting av eksisterende grense for å ha 
tilstrekkelige data til å kunne vurdere søknaden. Oppmålingen viste at dagens adkomst til 
boligeiendommen og garden, i kartet er ført på eiendommen 120/4. Skylddelingen sier at arealet eies 
av 120/15, og partene mener at det i 1968 var sagt at arealet skulle tilhøre garden 119/8.  
 
Opparbeiding av innkjørsel og gårdsplass fører med seg de samme fordeler som nevnt ovenfor. Det 
er til dette formål søker ønsker fradelingen, og Samtidig vil det ha stor betydning for 
landbrukseiendommen 119/8 at boligeiendommen 120/15 får sin egen adkomst, slik at de ikke 
lenger er avhengig av felles adkomst med de uønskede konfliktene som kan oppstå med nye eiere. I 
tillegg vil det være fordeler mht veg og infrastruktur at parkering kan utføres på boligeiendommen, 
og lengre fra Turrmoen enn det i dag ligger til rette for. 
 
Resultatet av å innvilge dispensasjon i dette tilfellet vil være at plasseringen av dagens adkomst blir 
endret /rettet slik at dette ligger på garden som er avhengig av denne adkomsten, og at alle uklare 
forhold rundt eksisterende eiendomsgrenser blir nøyaktig koordinatfestet. Dette vil være positivt for 
kommunen ved videre planlegging/behandling, positivt for meglere og alle andre som forholder seg 
til offentlige kartgrunnlaget, og ikke minst positivt for boligeiendommen og landbrukseiendommen 
for fremtiden.  
 
I tillegg sier fylkesmannen i sitt rundskriv at selv om det ikke er sagt direkte i lov eller forarbeider bør 
en kunne se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen, og kunne være mindre streng ved 
mindre tiltak som utløser små konsekvenser i en overordnet plan. Et så lite areal i et område med så 
unøyaktige eiendomsgrenser vil ikke kunne gi de store ulempene. Formålsgrensene i overordnede 
planer følger usikre eiendomsgrenser, og en kan forvente at flere eiendomsgrenser som vil bli 
kartfestet fremover, kan avvike mer fra formålsgrensene enn denne endringen av eiendomsgrensen 
medfører.  
 
I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende 
rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov, og ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter 
kommunedirektørens mening kunne vektlegges som relevant til en viss utstrekning. Å tilrettelegge 
for parkering på egen eiendom og mulighet for senere garasje, samt bedre avkjøringsforholdene for 
både boligeiendommen og garden, kan i denne sammenheng være ment å dekke eiernes behov, men 
vil etter kommunedirektørens mening kunne vektlegges i denne sammenhengen. Dette er 
forholdsvis små fordeler, men i tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større vekt.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger ulemper ved å innvilge dispensasjon, og 
fordelene er klart større enn ulempene.  
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«Kan»-skjønnet  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. Lovgiver 
har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. I 
vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Det skal svært mye til før to slike saker kan 
sies å være helt like, og det kan påpekes relevante ulikheter i de aller fleste. Men selv om fare for 
presedens alltid er til stede til en viss grad, mener kommunedirektøren at den vil være mulig å 
håndtere i lignende saker, og at dispensasjon bør innvilges.  
 
Vurdering: omdisponering til LSB på arealet  
Gjennom dispensasjonsvurderingen har det fremkommet at omsøkt areal oppfyller alle kriteriene 
som lå til grunn da nærliggende boligeiendommer i KP ble lagt ut som LSB.  Gbnr. 120/15 grenser til 
innmarksbeite i sør. Det er ikke kjente forhold som utfordrer vurderingene som må gjøres i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Andre boligeiendommer i umiddelbar nærhet er vurdert i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. 
Om disse står det i KU-vurderingene at det ikke er forhold som tilsier at de ikke kan legges ut til LSB. 
Det er ikke fare eller aktsomhetsområde som berører dem. Det samme gjelder denne eiendommen. 
 
Kommunedirektøren har også vurdert at arealoverføringen og tiltaket som skal gjennomføres har 
klart større fordeler enn ulemper. Det er også vurdert dithen at det ikke ville vært flere eller andre 
momenter som hadde blitt vurdert, eller resultatet hadde blitt annerledes om det nå hadde vært 
søkt å oppføre garasje på arealet. Det hadde derimot vært en klar fordel og tydeliggjøring for dagens 
og fremtidige eiere at når det nå først gis dispensasjon til å benytte arealet i tilknytning til bolig, er 
formålet LNF spredt bolig, og arealet kan benyttes som boligformål. 
 
På bakgrunn av dette vil det være en klar fordel at arealet som overføres godkjennes omdisponert til 
LSB, slik at fremtidig utnytting på arealet kan forholde seg til kommunedelplanens bestemmelser pkt 
5.2. Dette vil samsvare med grunneiernes forståelse og bruk av egen eiendom, og ikke minst være en 
fordel for alles forståelse ved senere søknader om utnytting av arealet. 
Samtidig vil ikke hele eiendommen bli omdisponert til LSB i denne søknaden, da denne vurderingen 
kan tas samlet i forbindelse med ny revisjon av KP.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger ulemper ved å omdisponere arealet som 
arealoverføres til LSB, slik at all fremtidig utnytting kan forholde seg til kommuneplanens 
bestemmelser pkt. 5.2  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1:  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra LNFR-
formål for  

- arealoverføring av et areal på ca. 250 m², fra eiendommen 120/4 til eiendommen 120/15. 
- Det tillates en omdisponering av arealet til arealkategori LNF spredt bolig (LSB), slik at 

fremtidige tiltak som oppføring av garasje vil følge kommunedelplanens bestemmelser pkt 
5.2.  

 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra LNFR-
formål for å gjennomføre tiltaket i søknad datert 30.11.20 i LNFR for etablering av avkjørsel og 
gardsplass til 120/15. 
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Hensynet bak bestemmelsen LNFR i KP, blir ikke vesentlig tilsidesatt da arealet som arealoverføres er 
lite, og oppfyller alle kriteriene som lå til grunn da boligeiendommer i kommuneplanens arealdel ble 
lagt ut som LSB. Areal- og ressursdisponeringsbehov med hensyn til parkering og delt avkjøring 
vektlegges sammen med fordelen en oppmålingsforretning av hele eiendommen gir. Fordelene er 
klart større enn ulempene.  
 
Med hjemmel i matrikkellovens og plan og bygningsloven § 20-1 med tilhørende bestemmelser, gis 
det tillatelse til å 

- fradele et areal på ca. 250 m² som tilleggsareal til eiendommen 120/15 på følgende vilkår:  
- Tiltaket skal gjennomføres som avtalt mellom partene etter oppmåling  
- Hjemmelshaver av 120/4 må sørge for at nødvendige samtykker fra rettighetshavere 

bringes i orden ved gjennomføring av oppmålingsforretning.  
- Arealet skal sammenslås med 120/15 

 
Nøyaktig størrelse på arealet blir klarlagt gjennom oppmålingsforretning etter matrikkelloven, og 
først etter at eksisterende grense mellom gbnr. 120/4 og 120/115 er klarlagt og matrikkelført.  
 
Kommunens behandling av avkjøringstillatelse og byggesak behandles administrativt. 
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for 
arealoverføring av et areal på ca. 250 m².  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR- formål for å 
utføre arbeidene med å etablere ny avkjørsel og parkeringsplass på eiendommen 120/15. 
 
Søknad om fradeling av tilleggsareal iht matrikkellov avslås da tillatelse etter plan og bygningslovens 
ikke kan innvilges uten dispensasjon iht § 19-2.  
(Dersom Plan og miljøutvalget velges å avslå søknaden må avslaget begrunnes.)  
 
 
 
Ådne Bakke Anja L. Nygård 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON  - TILBYGG - GBNR 23/35 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: GBNR 023/035  
Arkivsaksnr.: 20/1966     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
121/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Byggesøknad, inkl. dispensasjonssøknad, datert 22.10.20. 
- Tegninger og kart, tegnet 10.06.20 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007  
- Nabovarsel, datert 17.10.20. 

 
Sammendrag: 
Håkon Lien søker om dispensasjon for å oppføre tilbygg til fritidsbolig. Dette gjelder gbnr. 
23/35 som innbefattes av LNF-område i kommunedelplan for Øyer sør. Kommunedirektøren 
tilrår at søknaden om dispensasjonen innvilges.  
 
Saksutredning: 

Bakgrunn:  
I forbindelse med byggesaksbehandling ang. et tilbygg på gbnr. 
23/35, har tiltakshaver blitt informert om at dette krever 
dispensasjon fra LNF-formål. 22.10.20 mottok Øyer kommune, 
som en del av byggesøknaden, en dispensasjonssøknad om å 
oppføre et tilbygg på 21m2 i tilknytning til fritidsbolig. Det er 
denne dispensasjonen som behandles i det følgende. 
 

 
 

 
Plangrunnlaget:  
Kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 
i 2007, utgjør plangrunnlaget for 
eiendommen. Området er regulert til 
LNF4, og utgjør en del av influensområdet 
rundt Hafjell alpinanlegg. I 
utgangspunktet er det underlagt et 
generelt bygge- og anleggsforbud for å 
ivareta hensyn til landbruk, natur og 
friluft. Den eneste byggeaktiviteten som 
tillates, er den som har direkte tilknytning 
til landbruket/stedbunden næring, eller 

Eiendommens 
beliggenhet i Øyer.

Kartutsnitt fra kommunedelplan for Øyer sør, med eiendommen 
markert i grønn firkant. 
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skiløyper i tilknytning til Hafjell alpinanlegg. 
 
Det omsøkte tiltaket er et tilbygg i tilknytning til fritidsbolig, og det må søkes dispensasjon 
fra følgende bestemmelse i kommunedelplanen;  
 
«2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring […]» 
 
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. 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 utvidelsen er begrenset og at tiltak ikke vil føre til 
endret/utvidet bruk.   
 
Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell 
dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i 
tillegg kjørt analyserapport gjennom 
kartløsningen Glokart, men det er ikke 
avdekket noe av betydning utover det som 
beskrives her.  
 
 
 
 

Dagens situasjon 
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Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene. Utvidelsen innebærer et ekstra 
soverom, men dette vil ikke medføre vesentlig økt bruk av eiendom eller ytterlige kjøring på 
vegnettet.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er 
derfor ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. 
Arealet sør for vegen er registrert som fulldyrket jord, og dette var tidligere brukt som 
slåtteeng. Det er ingen landbruksvirksomhet her i dag, men det fremgår av søknaden at 
området vedlikeholdes av tiltakshaver og faren.  
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Iht. artsdatabanken er det 
registrert leveområde for storspove, myrhauk, lirype og elg i området. Dette er likevel ikke 
noe som vil bli påvirket av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å 
belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med 
igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold.  
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Det er registrert et bekkeløp som passerer vest for eiendommen. Buffersone inkluderer 20m 
på hver side av bekken og fungerer som en aktsomhetssone. Sonen berører nordvestlige 
hjørne av tomten, men ikke noe av omsøkt bygningsmasse. Tilbygget er lokalisert med 
ytterlige avstand til bekk/buffersone, og hensynet til bekken er å anse som ivaretatt. 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2.  
 
Hensyn bak bestemmelsen  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Området er regulert til 
LNF4, hvor det i tillegg til landbruk, natur og friluftsliv, åpnes for utvikling av Hafjell 
alpinanlegg, og opparbeidelse av skiløyper i tilknytning til dette. Dette utgjør likevel ikke 
hensyn bak bestemmelse 2.1.1., som angår LNF-områder generelt. Bestemmelsen om at det 
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i LNF-områdene bare tillates bygging i tilknytning til stedbunden næring, er for å ivareta 
hensynet til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
 
Tiltaket er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Det opplyses 
i søknaden at hele området er inngjerdet og sånn sett ikke i konflikt med det som betegnes 
som natur og friluftsliv. På arealet sør for eiendommen (gbnr. 23/8,) foregår det ikke 
landbruksdrift lenger, og det opplyses at det som tidligere var slåtteeng vedlikeholdes av 
tiltakshaver og faren. Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper  
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det fremgår av søknaden at dagens situasjon er uheldig mtp. vegens plassering 
ift. hytte og inngangsparti. Vegen benyttes av hyttenabo på gbnr. 23/31, samt eier av gbnr. 
23/8, og vegen oppleves som trang, spesielt for større kjøretøy og på vinteren. 
Inngangspartiet er plassert i umiddelbar nærhet til vegen, slik at adkomst foregår i direkte 
tilknytning til kjøreveg. Det omsøkte tilbygget vil plasseres på østsiden av bygget, og vil bli 
trukket noe tilbake (se situasjonskart t.h.) 
Tilbygget skal utgjøre gang og soverom, og 
tanken er at inngangspartiet skal flyttes 
hit. Denne løsningen vil være bedre ift. 
trafikksikkerhet, og mer formålstjenlig for 
samtlige som benytter seg av vegen. 
Kommunedirektøren mener disse to 
aspektene kan vektlegges i en 
dispensasjonsvurdering. Med tanke på at 
eiendommen allerede benyttes til 
fritidsbolig, og at tiltaket er av begrenset 
omfang, kan ikke kommunedirektøren 
knytte noen ulemper til tiltaket.  
 
Kommunedirektøren mener at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 
at fordelene er klart større enn ulempene til å innvilge dispensasjon. 
 
«Kan»-skjønnet  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen. En dispensasjon vil kunne medføre en viss fare for presedens, men i dette 
konkrete tilfelle må det legges vekt på at løsningen med tilbaketrukket inngangsparti er 
bedre ift. trafikksikkerhet. Det er likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og 
miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag må være saklig begrunnet. 
 
 
 

Situasjonskart som viser nytt tilbygg markert i gult. 
Rødt kryss markerer eksisterende inngangsparti.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
• Alternativ 1  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til oppføring av 
tilbygg i tråd med søknad mottatt 22.10.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det 
må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og 
øvrig lovverk.  
 
• Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør.  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.)  
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON - BYGGESAK -  SAK 19/2154 - GBNR 141/106 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 141/106  
Arkivsaksnr.: 20/4036     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
122/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 11.11.20 
- Særutskrift, 13.10.20 
- Uttalelse fra tiltakshaver, 12.11.20 
- Søknad om dispensasjon, 15.07.20 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune innvilget dispensasjon fra gesimshøyde i plan- og miljøutvalget den 13.10.20. 
Orientering om vedtak ble sendt til partene 20.10.20. Den 11.11.20 mottok kommunen en 
klage fra nabo Trond Johansen, heretter kalt klager.  
 
Klagen er mottatt rettidig og klager har rettslig klageinteresse. 
 
Øyer kommune sendte orientering om klage på vedtak til tiltakshaver der han fikk anledning 
til å uttale seg om klagen før kommunen tok stilling til klagen. Kommunen mottok en 
uttalelse fra tiltakshaver den 12.11.20.  
 
Kommunedirektøren finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og tilrår 
at vedtak om dispensasjon omgjøres til vedtak om avslag på søknad om dispensasjon med 
samme begrunnelse som kommunedirektørens forslag til vedtak i sak 98/20.  
 
Vurdering: 
 
Klager mener at det svært underlig og overraskende at kommunen innvilget dispensasjon, og 
anfører at tiltakshaver har med viten og vilje villedet klager og kommunen med sine 
tegninger i byggesaken. Klager anfører at det ikke er relevant for saken at tiltakshaver har 
holdt seg innenfor mønehøyden i reguleringsplanen. Videre mener klager at det er vanskelig 
å forstå at Øyer kommune argumenterer med at en omgjøring av hytta vil medføre store 
ulemper for han. Avslutningsvis ber klager kommunen om å vurdere saken på nytt.  
 
I brev datert 12.11.20 skriver tiltakshaver at klager fremsetter grove påstander som er 
uriktig, utilbørlig og krenkende.  
 
Kommunedirektøren mener at evt. villedende tegninger som ble innsendt i byggesaken ikke 
er en del av dispensasjonsvurderingen etter pbl. § 19-2. Hvorvidt det er sendt inn villedende 
tegninger til kommunen er et forhold som må vurderes i byggesaken eller en evt. tilsynssak. 
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Derimot er kommunedirektøren enig med klager om at det ikke er relevant i 
dispensasjonsvurderingen at tiltaket er innenfor mønehøyde. Møne- og gesimshøyde er to 
forskjellige bestemmelser i reguleringsplanen. Tillatt høyde betyr at ikke at man trenger å 
bygge maksimalt tillatt høyde. Bestemmelsen sier at man kan bygge inntil tillatt høyde jf. 
ordlyden i bestemmelsen; «kan maksimalt ha en[…]». Den ene bestemmelsen kan ikke 
overskrides med grunnlag av at den andre bestemmelsen ikke er fullt «utnyttet». Videre er 
kommunedirektøren enig med klager om at ulemper for tiltakshaver ved å omgjøre hytta 
ikke skal tillegges vekt i en dispensasjonsbehandling. Kommunen skal ikke legge vekt på at 
tiltaket er oppført ved behandling av en dispensasjon, da tiltaket i utgangspunktet ikke skulle 
vært oppført før en dispensasjon ble innvilget.  Klager ber kommunen om å vurdere vedtaket 
på nytt. Kommunedirektøren opprettholder sitt forslag til vedtak i sak 98/20 i plan- og 
miljøutvalget den 13.10.20. 
 
Kommunedirektøren ser for øvrig bort fra «påstandene» til klager som tiltakshaver 
kommenterer i sitt brev, da de ikke er relevante i en sak om dispensasjon etter pbl. § 19-2.  
 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren finner klagen delvis begrunnet, og tilrår at det fattes 
vedtak etter alternativ 1 nedenfor.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Vedtak 
om dispensasjon omgjøres til avslag på søknad om dispensasjon jf. pbl. § 19-2, med 
begrunnelsen som fremgår av kommunedirektørens saksfremlegg til plan- og 
miljøutvalget i sak 98/20.  

 
Alternativ 2 

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

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør  
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.12.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/4292     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
123/20 Plan- og miljøutvalget 15.12.2020 
 
 
DELEGERING AV FORVALTNINGSMYNDIGHET FOR OMRÅDER VERNET VED KONGELIG 
RESOLUSJON 27.11.2020 
 
NY RETTLEIAR FOR SKREDFAREUTGREIING FOR SKRED I BRATT TERRENG 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


