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DISPENSASJON FRA HAFJELL SANDSTUL NORDRE, NEDRE DEL - OVERBYGGET PLATTING GBNR 5/55 - FRITIDSBOLIG - H15

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marius Lykre
20/4026

Saksnr.:

Utvalg

8/21

Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 005/055

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
- Søknad om dispensasjon
- Bilder
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Reguleringsbestemmelsene for Hafjell Sandstul nordre, nedre del (planid 109)
Sammendrag:
Den 10.11.2020 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra planid 109, Hafjell
Sandstul nordre, nedre del som omhandler utnyttelsesgrad.
Det søkes om dispensasjon for en takoverbygd terrasse på 10,36 m2. Omsøkt takoverbygg
var oppført før tiltakshaver overtok eiendommen. Det søkes om å få beholde det
eksisterende.
Kommunen skal behandle saken som om tiltaket ikke er gjennomført.
Førende i denne saken ser vi hen til PMU-sak 37/20 (arkivsak 19/2212), der det er søkt om
dispensasjon for å få beholde et eksisterende takoverbygg. Utfallet i saken var avslag.
Kommunedirektøren (KD) tilrår at dispensasjon ikke innvilges.
Saksutredning:
Tidligere eier av eiendommen har satt opp et takoverbygd over en terrasse. Kommunen ble
gjort oppmerksom på tiltaket da nåværende eier har søkt om å få bygge inn
eksisterende/godkjent overbygd inngangsparti. Takoverbygget er ikke i henhold til
reguleringsbestemmelsene som tillater samlet bebygd grunnflate på 75 m2. Eiendommen er
allerede fullt utnyttet. Tiltakshaver søker nå om dispensasjon for å rydde opp i forholdene.
Det er i PMU-sak 37/20 (arkivsak 19/2212) et lignende tilfelle der ny hjemmelshaver søkte
om dispensasjon for å få beholde et eksisterende takoverbygg, som også oversteg
utnyttelsesgraden på eiendommen. Utfallet i saken var avslag. KD mener at saken bør være
førende.
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Bilde av overbygd terrasse

Plantegning over fritidsboligen
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Søker anfører i sin søknad at det er flere grunner til at de ønsker å beholde takoverbygget.
Den gir vern og ly ved bruk av plattingen. Omsøkt, og godkjent, innbygging av
inngangspartiet integrerer overbygget med platting og gir bygningen et helhetspreg. Videre
anfører søket at det vil være en økonomisk ulempe å måtte rive tiltaket.
Nabovarsel:
Naboer er varslet og har ingen har merknader til saken.
Plangrunnlaget:
Reguleringsbestemmelsene for Hafjell Sandstul nordre, nedre del utgjør plangrunnlaget for
omtalt eiendom.
«§5

Hyttene og bebyggelsens plassering skal tilpasses terrenget best mulig, fortrinnsvis
med hovedmøneretning parallelt med kotene. Hyttene skal oppføres som
frittliggende bygg, evt. med anneks og uthus. Samlet bebygd grunnflate for hytte og
anneks skal ikke overstige 140 kvm. Grunnflaten for uthus skal ikke overstige
15 kvm.
For tomtene 74 A og B, 75 A og B og 76 A skal samlet bebygd grunnflate for hytte,
anneks og uthus ikke overstige 75 kvm. For tomt 76 B og 77 B skal samlet bebygd
grunnflate for hytte, anneks og uthus ikke overstige 80 kvm. For tomt 77 A skal
samlet bebygd grunnflate for hytte, anneks og uthus ikke overstige 105 kvm.
Uthusene tillates ikke innredet som garasje.
Der forholdene ligger til rette for det kan utvalget for plan og utvikling godkjenne at
regulerte tomtegrenser endres og tomter slås sammen og at hyttestørrelsen kan
utvides tilsvarende. Søknad om slike endringer skal forelegges naboer og
hytteeierforeningen til uttalelse.»

Omtalt eiendom er tomt 76 A i bestemmelsene.
Lovgrunnlaget:
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3).
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer.
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).
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Vurdering etter pbl. § 19-2:
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2.
Hensynet bak bestemmelsen:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Hensynet bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er å sikre en helhetlig og harmonisk
bygningsmasse i området. Eiendommen er fra før fult utnyttet. Terrassen i seg selv er ikke
ulovlig, men takoverbygget medregnes i bebygd areal utgjør at denne overskrides.
Ombudsmannen har i flere saker uttalt at den klare hovedregelen er at reguleringsplaner
skal følges inntil de endres eller oppheves, og at endringer i arealutnyttelsen av et område
skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Se blant annet ombudsmannens
uttalelse i sak 2015/1635 med ytterligere henvisninger.
Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig
tilsidesatt.
Da det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, er det ikke behov for
å vurdere det andre vilkåret. Kommunedirektøren vil likevel kommentere det andre vilkåret.
Fordeler må være klart større enn ulemper:
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Det er kun angitt personlige fordeler ved å beholde tiltaket. Søker anfører at fordelene er at
det takoverbygget gir et helhetsinntrykk med tanke på godkjent innbygging av takoverbygd
inngangsparti, samt at det gir vern og ly ved bruk av plattingen.
Området er snart fult utbygd, det er ikke kjent at det er avvik fra planen tidligere. Det vil
medføre en stor ulempe med avvik i en helhetlig gjennomført plan.
KD er ikke uenig i at det vil medføre en økonomisk ulempe å måtte rive takoverbygget, men
veier det dithen at etter en samlet vurderer at fordelene ikke er klart større enn ulempene.
Siden KD mener at de kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, kommer ikke
«kan»-skjønnet til anvendelse. KD vil likevel peke på likebehandling med PMU-sak 37/20.
Dette er sammenlignbare saker, og bør behandles likt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtak Plan- og miljøutvalget å gi avslag på
søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden for gbnr 5/55.
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Vedtaket begrunnes med at:
-

hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via
planprosesser og ikke via dispensasjoner. Utnyttelsesgrad er med på å denne helhet i
området, fravik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning.
Fordelene ikke er klart større enn ulempene. Uavhengig av hvem som har oppført
tiltaket, er ikke tiltaket i henhold til reguleringsbestemmelsene. Personlige fordeler
skal ikke vektlegges.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Marius Lykre
Avdelingsingeniør
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GBNR 155/188 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA HØYDEBESTEMMELSE, HAFJELL
HYTTEGREND

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Christina Nystuen
20/2021

Saksnr.:

Utvalg

9/21

Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 155/188

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
Tegning av planlagt ark
Søknad om bygging av tilbygg og planlagt ark
Tegninger av bebyggelse på eiendommen
Begrunnelse for søknad om dispensasjon
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/2021
Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend, vedtatt 27.3.14
Sammendrag:
I forbindelse med et tilbygg på gbnr. 155/188 er det søkt om dispensasjon fra
høydebestemmelsene i reguleringsplanen for Hafjelltoppen hyttegrend for bygging av ark.
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges for omsøkt tiltak. (Alternativ 1 til
vedtak). De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunen
velger å gi dispensasjon ut i fra sitt frie forvaltningsskjønn.
Saksutredning:
Saksutredning og bakgrunn:
Det er søkt om, og gitt tillatelse til tilbygg 22.9.20 på eiendommen 155/188. Tilbygget som
vist nedenfor.
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Det er i tillegg søkt om dispensasjon for bygging av ark, også vist ovenfor og markert med
linje og tekst.
Saken er delt i to, tema for denne behandlingen er søknad om dispensasjon for bygging av
ark, som overstiger tillatt byggehøyde. Det har vært etterspurt manglende informasjon for å
behandle dispensasjonssøknaden i flere omganger. 31.8.2020 mottok kommunen
begrunnelse for ønsket tiltak, iht. plan -og bygningsloven(heretter pbl.) § 19-1 flg.
Kommunen mottok så nødvendige målsatte tegninger for å vurdere høyde og utforming av
arken 16.12.20.
Imøtekommelse av dispensasjonssøknaden vil medføre overskridelse av maksimal
gesimshøyde i reguleringsplanen.
I henhold til veiledningen grad av utnytting fra kommunal- og moderniseringsdepartementet
skal møne- og gesimshøyde måles på følgende måte ved tak med kobbhus, se
utklipp/illustrasjon nedenfor. (Høyden måles opp til underkant taktekking):

Gjeldende måleregler tilsier med dette at det er gesimshøyden som styrer utformingen av
arken. I dette tilfellet tilsier korrekt måling at høyden er planlagt til 5,25 m. Dette overstiger
maksimal tillatte gesimshøyde på 3,5 meter med 1,75 m. Bygget med arken vil være godt
innenfor maks mønehøyde på 6 meter.

Side 10 av 72

Sak 9/21

På utsnittet overfor vises planlagt ark.

Begrunnelsen for omsøkt dispensasjonsbetingede tiltak er at mønehøyden fortsatt vil være
lavere enn på selve hytta, og under maksimalt tillatte. Arken vil vende mot hyttas «bakside»,
og vil ikke være synlig fra veien eller til sjenanse for naboer. Naboene er kontaktet i tillegg til
foreskrevet nabovarsling, og ingen hadde noe imot tiltaket ifølge tiltakshaver. Hensikten
med påbygget er å øke antall soveplasser og å bedre oppholdsrom på best mulig/lovlig måte.
Det anføres at alternativet hadde vært å bygge allerede godkjent tilbygg i to etasjer.
Lovgrunnlaget:
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl.
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).
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Høring til statlige og regionale myndigheter:
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.
Naboer:
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette varselet.
Plangrunnlag:
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er Hafjelltoppen hyttegrend, plan-ID 102B.
Vedrørende byggehøyder står det følgende:
«Hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde på 3,50
m over ferdig grunnmur.»
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Vurdering:
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges:
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde er overordnet at hyttene
skal legges så lavt som mulig i terrenget, og at hyttene i størst mulig grad skal tilpasses det
naturlige terrenget. Bebyggelsen skal avpasses i forhold til omkringliggende bebyggelse,
bestemmelsene skal bidra til harmoni i feltet, regulere byggenes inntrykk, samt sikre best
mulig utsikt for flest mulig. Hensynet bak bestemmelser om maksimal møne- og
gesimshøyde er kort fortalt å begrense bygningers høyde og dominans.
I dette tilfellet utgjør omsøkt dispensasjon lite av bygningens totalinntrykk. Som det anføres
fra tiltakshaver vil en slik løsning medføre meget liten påvirkning på naboer og
omkringliggende bebyggelse. Tvert imot søkes det å gi så liten innvirkning på omgivelsene
som mulig, men samtidig utnytte oppholdsrom i andre etasje best mulig. Faktum er at
tiltakshaver kunne trukket ut andre etasje under maksimal gesimshøyde. Det er
kommunedirektørens vurdering at dette ville medført et mer dominerende bygg, og en
mindre heldig løsning sett hen til formålet med bestemmelsen det dispenseres fra. I denne
planen er det presisert at bygningers plassering og form skal tilpasses terrenget på tomta
best mulig, bl.a. skal dype skjæringer og høye fyllinger unngås. Det er gjort vurderinger av
hvordan bebyggelsen vil påvirke naboeiendommer.
Konklusjon: Hensyn bak lovens bestemmelser blir ikke 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.
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private
ulemper som ikke kan tillegges vekt i saken. Ifølge tiltakshaver ville alternativet vært å bygge
tilbygget i to etasjer. Det kan ikke vektlegges at «alternativet er verre» i en vurdering av om
dispensasjon kan gis. Det skal likevel nevnes at ved den løsningen som nå er valgt, synes det
som den beste løsningen for naboer og omkringliggende beyggelse. Den synlige profilen fra
veien blir bevart.
Ulemper ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er naturlig nok at deler av hytta blir
høyere enn tillatt. Å tillate dette fører til en uthuling av plangrunnlaget og redusert
forutberegnelighet. Videre vil det gi økt bruksareal og hytta framstår mer dominerende enn
dersom ingenting hadde blitt bygd. Det skal gode grunner til for å tillate avvik fra
reguleringsbestemmelser. Målereglene er på det rene for dette tilfellet. Det kan imidlertid
diskuteres hvordan det slår ut at en så liten del av bygget går under målereglene for gesims.
I realiteten blir mønen på dette påbygget det man oppfatter som mønehøyde, men iht.
målereglene altså gesims.
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Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små, at det foreligger klar overvekt av fordeler,
vil vilkåret være oppfylt. Det gjør seg ikke gjeldende ulemper av nevneverdig betydning i
denne saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av fordeler.
Og selv i tilfeller der vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om
dispensasjon bør gis. Kommunen har alltid mulighet til å gi avslag på dispensasjonssøknad.
Faren for presedens er til stede ved å gi dispensasjon i denne saken. Den anses imidlertid
håndterbar etter kommunedirektørens vurdering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon
fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 om
byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 155/188.
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf.
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens ved å gi tillatelse til omsøkt tiltak
bør være mulig å håndtere dersom den oppstår i lignende saker.
Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad.
Alternativ 2:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene
punkt 3.5 om byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 155/188.
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn. Det er ikke en ønskelig utvikling at det
dispenseres fra gesimshøyder, selv om dette utgjør en liten del av hytta. Det er for stor fare
for at presedensvirkningen blir vanskelig å håndtere.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Christina Nystuen
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KLAGE PÅ VEDTAK - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR. 20/108
1. KLAGEBEHANDLING - SAK 20/2229
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Synne Graue Emmerhoff
21/65

Saksnr.: Utvalg
10/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 155/001/180

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
- Klage, 22.12.20
- Vedtak om avslag, 15.12.20
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Øyer kommune fattet vedtak om avslag på søknad om dispensasjon i plan- og miljøutvalget
den 16.06.20. Vedtaket ble påklaget og opphevet av Fylkesmannen i Innlandet den 12.11.20.
Kommunen fattet et nytt vedtak om avslag i plan- miljøutvalget den 15.12.20. Øyer
kommune mottok en klage på vedtak om avslag den 22.12.20 fra Anders Ledum, heretter
kalt klager.
Klager har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.
Klager anfører i hovedsak at saksbehandlingen har vært mangelfull, og at kommunen ikke
har gjort konkrete, reelle vurderinger eller undersøkelser av hvorvidt tillatelse vil medføre
fare for lignende tiltak/presedens.
Kommunedirektøren finner klagen delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
ønsker å foreta en ytterligere begrunnelse og rettelse av tidligere begrunnelse i vedtak
datert 15.12.20.
Saksutredning:
Rettslig utgangspunkt
Regler om forbud mot tiltak langs vassdrag er regulert i plan- og bygningsloven (heretter
forkortet pbl.) § 1-8;

«§ 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
[…]
Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens
arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.
[…]»

Det er ikke et generelt byggeforbud langs vassdrag i pbl. § 1-8, men som det fremgår av
tredje ledd at kommunen har hjemmel til å sette byggegrense i kommuneplanens arealdel.
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Øyer kommune har i sin kommuneplan gitt bestemmelser om en byggegrense på 50 meter
langs vassdrag som ikke er vernet jf. pkt. 1.20 i planbestemmelsene og plankartet.

Hjemmel til å innvilge/avslå en dispensasjonssøknad er regulert i pbl. § 19-2;

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler.
[…]»

Vurdering:
-

Klager anfører følgende i sin klage; «Utvalget uttaler at det «ikke foreligger klar
overvekt av fordeler», altså at inngangsvilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt.»
Kommunedirektøren er enig med klager om at vilkårene for å innvilge dispensasjon er
oppfylt, og kommunedirektøren viser til sitt saksfremlegg i møte den 15.12.20 som
konkluderer med det samme. Fordelene med å innvilge dispensasjon er klart større enn
ulempene jf. plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd.
-

Klager skriver; «Utvalget viser til at ulempen «er så vidt store med tanke på den
totale tålegrensen for denne type tiltak i Øyerfjellet…. Tålegrensen er nådd». Nederst
på side 4 i Fylkesmannens vedtak står det imidlertid at «presedenshensyn ikke får
betydning» når en skal vurdere fordelene mot ulempene ved det konkrete tiltaket.»
Plan- og miljøutvalget ga følgende begrunnelse i sitt vedtak; «Ulempene ved det
omsøkte tiltaket er så vidt store med tanke på den totale tålegrensen for denne
typen tiltak i Øyerfjellet og det foreligger ikke klar overvekt av fordeler. Plan- og
miljøutvalget mener at tålegrensen er nådd.»
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Kommunedirektøren er delvis enig med klager. Kommunedirektøren antar at plan- og
miljøutvalget har ment at det generelt er en ulempe å tillate tiltaket når de mener at
tålegrensen er nådd, og de har ikke ment å blande tålegrensen inn i fordeler/ulempervurderingen i § 19-2 annet ledd. Hvorvidt tålegrensen er nådd er ikke en del av
«fordeler/ulemper»-vurderingen etter pbl. § 19-2 annet ledd. Kommunedirektøren tilrår at
denne begrunnelsen fjernes fra vedtaket. Presedensfaren er ikke den del av vurderingen av
om fordelene er klart større enn ulempene etter pbl. § 19-2 annet ledd, og skal vurderes
under «kan-skjønnet» i § 19-2 første ledd.
-

Klager anfører; «Videre viser kommunen til at «fjellet ikke skal ha mer bebyggelse
enn nødvendig med tanke på opplevelsen av fjellet og estetikk». Dette er det samme
argumentet som «privatisering» som de kom med i forrige omgang. Her uttalte
Fylkesmannen at det ikke er snakk om «nevneverdig» privatisering.»
Kommunedirektøren er ikke enig med klager. Opplevelsen av fjellet og estetikk hører under
kommunens frie forvaltningsskjønn. Derimot er faren for privatisering er viktig hensyn bak
byggeforbudssone mot vassdrag. Kommunedirektøren ønsker å tydeliggjøre at det ikke er
fjellet som sådan, men vassdragene i fjellet og tilgangen til disse.
-

Vider skriver klager; «Begrunnelsen er også mangelfull vedr. «kan-skjønnet» […] Det
er ikke gitt noen slik konkret vurdering av om det er en reell fare for presedens. Det
er ubegrunnet postulert at «tålegrensen er nådd» og at positivt vedtak «vil føre til
uønsket presedens og åpne for at flere kan få etablert lignende tiltak».»
Kommunedirektøren er delvis enig med klager om at vurderingen av kan-skjønnet er noe
mangelfull, og kommunedirektøren ønsker å gi en tilleggsvurdering av blant annet reell fare
for presedens.
-

Klager skriver at den ubegrunnede konklusjonen om at nådd tålegrensen er
uforståelig når en holder dette opp mot kommunedirektørens tilrådning i saken.
Her er kommunedirektøren uenig med klager. Plan- og miljøutvalget kan i det frie
forvaltningsskjønnet mene noe annet enn forslaget til kommunedirektøren, så lenge det er
saklig begrunnet. Selv om kommunedirektøren mener at tålegrensen ikke er nådd, vil Planog miljøutvalget kunne mene det motsatte.
-

Klager skriver at han opplever det som usaklig forskjellsbehandling da han er den
eneste som ikke har utedo tilknyttet sitt naust rundt Goppollvatnet. Han anfører at
de øvrige nabonaustene har utedo. Klager anfører at andre har hatt utedoer i tiår, og
at det er naturlig å anta at de øvrige utedoene er oppført i en tid hvor det ikke var
nødvendig med tillatelse for å føre opp slike bygg.
Kommunedirektøren har undersøkt bygninger som er registrert i matrikkelen rundt
Goppollvatnet, og har ikke funnet et eneste naust som har utedo i tilknytning til selve
naustet. De andre naustene og utedoene er tilknyttet fritidsbebyggelse.
Kommunedirektøren mener at et naust uten godkjent oppholdsrom og fritidsbygg ikke kan
likestilles. Dessuten er det ikke utenkelig at disse utedoene er satt opp på et tidspunkt før
kommunen innførte byggegrense i kommuneplanen. Kommunen har ikke innvilget
dispensasjon fra byggegrense for utedoene rundt Goppollvatnet, og kommunedirektøren
mener at forvaltningen ikke har utøvd usaklig forskjellsbehandling.
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-

Klager skriver at det er et lite brukbart alternativ å benytte fjellstyrets utedo som står
ca. 460 meter unna naustet. Han skriver at alle mager oppfører seg ulikt, og ser det
problematisk å gå dit på natterstid i mørket, og at det er glatt på steinene om høsten
når det renner vann i overløpet.
Kommunedirektøren har, etter noe tvil, kommet frem til at klager må kunne benytte seg av
fjellstyrets utedo. Kommunedirektøren har lagt vekt på det er få dager i året klager har
behov for en utedo og naustet ikke har godkjent oppholdsrom. Man kan ikke forvente
fasiliteter i umiddelbar nærhet ved vassdrag i fjellet. Saksbehandler kontaktet klager per
telefon den 29.01.21 for å spørre om det var spesielle helseforhold hos klager ettersom han
skrev i klagen at «alle mager oppfører seg ulikt». Han svarte nei, og sa at det var en generell
faktaopplysning. Kommunen mener derfor at klagen ikke inneholder personlige forhold som
skal unntas taushetsplikt og offentlighet.
Kommunedirektøren legger til grunn at de rettslige vilkårene for å innvilge dispensasjon
etter pbl. § 19-2 er oppfylt, og viser i helhet saksfremlegget i plan- og miljøutvalget den
15.12.20. Kommunedirektøren ønsker å gi en tilleggsvurdering av kan-skjønnet.
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 kommunen kan velge å
ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være saklig begrunnet.
Øyer kommune har vært og ønsker å være restriktive med å tillate nye bygg innenfor
byggegrense langs vassdrag i Øyerfjellet. Kommunen har i noen få saker tillatt å rive
eksisterende bygg for å føre opp et nytt bygg av samme sort. I denne saken er det snakk om
et helt nytt bygg som ikke erstatter et bygg som har vært der fra før. Kommunen frykter
presedensvirkningen en dispensasjon vil gi. Kommunen ser presedensvirkningen i et større
perspektiv enn kun ved Goppollvatnet. Bestemmelser om byggegrense langs vassdrag er
gjeldende for alle vassdrag i Øyerfjellet, og dispensasjonsvedtaket vil derfor få
presedensvirkning i byggegrensen langs alle disse vassdragene. Det er derfor nærliggende at
andre personer vil kunne søke om det samme. Dersom kommunen hadde innvilget
dispensasjon i denne saken, må vi også innvilge dispensasjon i tilsvarende saker. Resultatet
vil da bli at planen blir undergravd.
Kommunedirektøren mener at den omsøkte utedoen knytter seg til næringsvirksomheten
fiske, og har forståelse for at klager har behov for å benytte et toalett når han driver
næringsvirksomheten ettersom naustet er langt fra gården hans. Det fremgår av
kommuneplanens arealdel pkt. 1.20 at kommunen kan gi dispensasjon til mindre tiltak i
tilknytning til eksisterende bygninger i LNF-område «dersom tiltaket ikke er til hinder for den
frie ferdselen langs vassdraget eller har andre negative konsekvenser». Kommunedirektøren
mener at behovet for en egen utedo i dette tilfelle er mindre ettersom Øyer fjellstyre har
satt opp en utedo som kan benyttes av alle, inkludert klager. Avstanden fra naustet til
fjellstyrets utedo er innenfor det som er en rimelig avstand, tatt i betraktning de få dagene
det er et behov og at man oppholder seg ved et naust uten oppholdsrom. I fjellet kan man
ikke forvente fasiliteter i umiddelbar nærhet ved vassdrag i fjellet innenfor en
byggeforbudssone.
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Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er behandlet dispensasjoner fra byggegrense
langs vassdrag i Øyerfjellet for nye bygninger, uten om erstatning av eksisterende bygg de
siste fem årene. Øyer kommune ga tillatelse til oppføring av utedo på gbfnr. 155/1/240 og
155/1/241 i 2014. Det ble begått saksbehandlingsfeil av administrasjonen i disse sakene da
det ble gitt tillatelse uten dispensasjonsbehandling fra byggegrense mot vassdrag. Det var
for øvrig også en saksbehandlingsfeil at det ble gitt tillatelse til nybygg av naustet til klager i
2016 uten dispensasjon fra byggegrense langs vassdrag. Vi kan likevel ikke innvilge
dispensasjon i denne saken med begrunnelse om at administrasjonen har begått
saksbehandlingsfeil tidligere, selv om kommunedirektøren mener at det er uheldig.
Reell fare for flere lignende tiltak og konsekvenser en evt. presedens vil gi
Sett i en større sammenheng må også den totale tålegrensen vurderes. Kommunen har
mulighet til å styre en eventuell uønsket utvikling. Føringer for bebyggelse er et politisk
skjønn. Dersom kommunen mener at tålegrensen er nådd, kan selv små og i seg selv
ubetydelige tiltak nektes. En utedo som omsøkt anses i seg selv om et relativt lite tiltak og
har isolert sett beskjedne konsekvenser for omgivelsene. Sett i et større perspektiv mener
kommunen at tålegrensen er nådd og en dispensasjon vil gi en uønsket utvikling i
byggeforbudssona langs vassdrag i fjellet. Et avslag på søknaden vil hindre større uheldige
virkninger på sikt. Flere av de største vassdragene er delvis bebygd. Kommunen har ikke
anledning til å trekke tilbake tillatelser som er gitt, og hver tillatelse som bli gitt i
byggegrensa vil gi eier/fester en rettighet for alltid. Ethvert nytt og mindre tiltak er derfor
uønsket.
Øyer statsallmenning har et totalt areal på 430.000 daa. Av dette er ca. 10.000 daa
vannareal, fordelt på drøyt 50 fiskevann.i Noen vassdrag har en byggegrense på 50 meter,
eksempelvis Goppollvatnet, Djupen, Grunnvatnet, Vålsjøen og Akksjøen. Andre vassdrag har
100 meter byggegrense eksempelvis Lyngen, Ner-Åstvatnet og Tromstjønnet.
Selv om presedensfaren er mindre rundt Goppollvatnet, vil en dispensasjon være
presedensskapende for andre vassdrag i Øyerfjellet. Kommunedirektøren har ikke den totale
oversikten over alle naust som står for seg selv uten tilknytning andre fritidsbygg. På
følgende gbfnr. er de oppført et naust uten utedo og som ikke har tilknytning til fritidsbygg;
155/1/131, 155/1/157, 155/1/239, 155/1/242, 155/1/165, 155/1/245, 155/1/176,
155/1/577, 155/1/578. Denne listen er ikke uttømmende.
Kommunedirektøren mener også at en innvilget dispensasjon vil være presedensskapende
andre bygninger, ikke bare utedoer.
Kommunen ønsker å være restriktiv med å tillate nye bygninger innenfor byggegrensen langs
vassdrag i Øyerfjellet. Det er en reell fare for at kommunen mottar søknad om dispensasjon
for lignende tiltak, både utedoer og andre bygg. Konsekvenser ved å innvilge dispensjon er
uthuling av byggeforbudet, og presedensfaren vil føre til at vassdragene på sikt bli mindre
tilgjengelige for allmennheten. Kommunen vil i fremtiden kunne gi dispensasjon for helt
ihttps://static1.squarespace.com/static/59dc79108dd041adeb59b706/t/5ce3f4b745ba4800014c
1b10/1558443202547/Samlerapport+Fiskeressurser+i+%C3%98yerfjellet.pdf [26.01.21]
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nødvendige bygg i forbindelse med næringsvirksomhet, men mener at et slikt behov ikke er
like nødvendig i dette tilfelle. Det legges her til at klager har mulighet til å benytte en utedo i
en relativ nærhet til sitt naust.
Usaklig forskjellsbehandling
Kommunedirektøren har forståelse for at Anders Ledum føler seg forskjellsbehandlet når
han er den eneste uten utedo rundt Goppollvatnet. Kommunen er likevel nødt til å se på
denne saken med et overordnet perspektiv da det er flere vassdrag som er underlagt
bestemmelse om byggeforbud på 50 (og 100) meter jf. kommuneplanens arealdel pkt. 1.20.
Kommunedirektøren ønsker å påpeke at utedoene ved Goppollvatnet er tilknyttet godkjent
fritidsbygg. Utedoen er da knyttet til fritidsbygget og ikke naustet.
Det er ikke utenkelig at noen utedoer er satt opp på et tidspunkt før kommunen innførte
byggegrense langs vassdrag i kommuneplanen. Kommunen har ikke innvilget dispensasjon
fra byggegrense for utedoene rundt Goppollvatnet.
Øyer kommune har ikke tatt utenforliggende hensyn eller utøvd usaklig forskjellsbehandling.
Konklusjon:
Plan- og miljøutvalget ga følgende begrunnelse i sitt vedtak datert 15.12.20;

«Plan- og miljøutvalget ønsker at fjellet ikke skal ha mer bebyggelse enn nødvendig med tanke på
opplevelsen av fjellet og estetikk. Det er ikke ønske om flere bygninger enn strengt tatt nødvendig i
fjellet. Det kan ikke ses som nødvendig med dette tiltaket her siden det er tilgang til offentlig utedo i
nærheten. Plan- og miljøutvalget er enig i kommunedirektørens kan-vurdering, men mener at et
positivt vedtak vil føre til uønsket presedens og åpne for at flere kan få etablert lignede tiltak. Plan- og
miljøutvalget ser ikke at et avslag vil gi stor miljøforurensning.»

Kommunedirektøren mener at denne begrunnelsen er innenfor det som kan vurderes i kanskjønnet, og begrunnelsen er saklig. I tillegg til plan- og miljøutvalgets skjønnsutøvelse, tilrår
kommunedirektøren begrunnelsen ovenfor legges til i et omgjøringsvedtak.
Kommunedirektøren tilrår at klager gis delvis medhold i sin klage, se forslag til vedtak
alternativ 1. Omgjøring av vedtak anses et nytt vedtak, og utløser en ny klageadgang. Det vil
si at klagen ikke sendes til Fylkesmannen i Innlandet, og klager gis anledning til å klage på
dette omgjøringsvedtaket. Dersom plan- og miljøutvalget ikke finner klagen delvis
begrunnet, sendes klagen med vedtak datert 15.12.20 til Statsforvalteren i Innlandet for
endelig avgjørelse, jf. pbl. § 1-9 femte ledd.

Saksopplysning til klager utenom dispensasjonsbehandlingen:
Klager søkte om motorferdselstillatelse i 2020 for å kjøre opp et kjøkken til naustet. Hverken
bygningsmyndigheten eller Statskog SF (tidligere direktoratet for statens skoger) har gitt
tillatelse til å benytte naustet til oppholdsrom (dvs. soverom, stue eller kjøkken). Det står
presisert i festekontrakten fra 1970 at naustet kun skal benyttes som naust. Kommunen vil
kunne føre tilsyn, og naustet skal da kun være innredet for oppbevaring av båt, båt- og
fiskeutstyr. Statskog SF skriver til kommunen i forbindelse med festekontrakten fra 1970;
«[…]rett til tomt for et naust, så skal tomta BARE brukes til naust og ikke opphold eller
overnatting osv. Ved opphold eller overnatting så er det brukt andre betegnelser, som hytte
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eller fiskebu, og da har kontrakten [festekontrakten] en annen ordlyd og prisen på
festeforholdet er høyere.»
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
 Øyer kommune finner klagen delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd,
og omgjør deler av sin begrunnelse i kan-skjønnet jf. pbl. § 19-2 annet første ledd.
 Omgjøring av et vedtak anses som et nytt vedtak som kan påklages jf.
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må
fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32.
 Øyer kommune opprettholder vedtak om avslag på søknad om dispensasjon.
Alternativ 2:
 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
opprettholder begrunnelsen i vedtak datert 15.12.20. Klagen sendes til
Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. pbl. § 1-9 femte ledd.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Synne Graue Emmerhoff
Juridisk rådgiver
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GBNR 16/402 - 16/409 - CARPORTER - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AVVIKENDE
TAKVINKEL, TAKFORM OG TAKTEKKING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Christina Nystuen
20/4390

Saksnr.: Utvalg
11/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: GBNR 016/402

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
Søknad om dispensasjon
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Øvrige saksdokumenter i sak 20/4390
Sammendrag:
I tilknytning til utvikling av Mosetertoppen Apartments, Leilighetsbygg Hus 1-8 (gbnr. 16/402
til 16/409) søkes det om dispensasjon for oppføring av carporter med annen utforming av
tak enn fastsatt i reguleringsbestemmelsene i Hafjell skianlegg Mosetertoppen.
Det er planlagt å utforme carportene med pulttak med vinkel på ca. 9,5 grader.
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon fra takform og takvinkel. I tillegg til at plan
-og bygningsloven § 19-2 sine to kumulative vilkår er oppfylt, drøftes kommunens adgang til
å velge om dispensasjon skal gis eller ikke.
For taktekking med lektepapp som omsøkt, er konklusjonen at lovens kumulative vilkår ikke
er oppfylt, og det er ikke anledning til å gi dispensasjon for dette. En subsidiær drøfting av
kommunens forvaltningsskjønn er tatt inn likevel, til støtte for valget.
Saksutredning:
Saksutredning og bakgrunn:
Det er søkt om igangsettingtillatelse for 8 stk leilighetsbygg (hus 1-8), og
igangsettingstillatelse for 4 stk (hus 2, 4, 5 og 6).
For parkeringsplasser tilhørende den enkelte leilighet, er det planlagt å tilby oppføring av
enkle carporter med liten kald bod der kjøpere ønsker slikt tilvalg. Med andre ord kan det
maksimalt bli 6 stk carportplasser ved seksmannsboliger og inntil 4 stk carportplasser ved
firemannsboliger.
Takvinkel og takform (reguleringsbestemmelser pkt 3.3)
Bestemmelsene angir at takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader. Leilighetsbyggene har
takvinkel på 22 grader, mens carporter er planlagt med en takvinkel på 9,5 grader.
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Taktekking (reguleringsbestemmelser pkt 3.3)
Bestemmelsene angir at torv skal benyttes som taktekking på alle bygg. Leilighetsbygg har
torvtak, mens carporter er primært planlagt med lektepapp.

Det søkes om dispensasjon fra takvinkel, takform og taktekking.
Lovgrunnlaget:
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl.
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).
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Høring til statlige og regionale myndigheter:
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.
Naboer:
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette varselet.
Plangrunnlag:
Byggene ligger i reguleringsplan Hafjell skianlegg Mosetertoppen. Aktuelle
reguleringsbestemmelser er punkt 3.3. flg.
Vurdering:
Vilkårene i pbl. § 19-2
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden.
1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt?
Takvinkel og takform
Hensynet bak reguleringsbestemmelser om utforming og utseende på bygningene er å bidra
til en helhetlig utbygging i planområdet. Det skal ikke være en kurant sak å fravike slike faste
bestemmelser. Det er bestemt i planen at takvinkel på bygningene skal være mellom 22 og
35 grader. Reguleringsområdet skal hovedsakelig bygges ut med fritidsboliger. Her åpner
planen kun for garasjer, ikke slike carportanlegg. Da reguleringsplanen om takvinkel og form
ble vedtatt, er det rimelig å anta at det i første omgang var tiltenkt enkeltstående garasjer.
Byggene som behandles i denne saken vil uansett få en annen utforming. Dersom større
carportanlegg skal bygges i henhold til bestemmelsene som nevnt over, vil det etter
kommunedirektørens vurdering gi en uheldig størrelse, utforming og uttrykk.
Leilighetsbyggene er planlagt med 22 grader, carportene med 9,5 grader. Det er stort avvik
fra tillatte vinkler i planen. Det er på det rene at et slikt avvik ikke hadde vært ønskelig på
hovedbygningene fra kommunenes side. Takformen skal i henhold til
reguleringsbestemmelsene punkt 3.3. være saltak. En slik form, med så stor takvinkel som
planen tilsier vil kunne føre til en noe unaturlig og dominerende form på disse byggene.
Dermed kan det å tillate pulttak med en såpass slak vinkel ikke sies å sette hensynene bak
bestemmelsen vesentlig til side.
Konklusjon: Formål bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt.
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Taktekking
Søker ønsker å legge lektepapp på taket. Det framgår av reguleringsbestemmelsene i planen
at det eneste alternativet for taktekking er taktorv. Torv skal benyttes som taktekking på alle
bygg. Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at planområdet skal ha et helhetlig
uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv er eneste tillate utforming, vil eventuelle
andre typer tak skille seg vesentlig ut. Området framstår som enhetlig utformet med torvtak.
Dette har vært viktig ved utarbeidelse av planen. Å tillate noe annet i dette tilfellet vil sette
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig til side. Videre vil overvann
fordrøyes og tas opp i større grad ved torv enn ved andre overflater. Tillatelse til andre
taktekkingsformer kan svekke dette hensynet.
Konklusjon: Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.
Det kan ikke gis dispensasjon.
2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene?
Takvinkel og form
Carportene må naturligvis være funksjonelle, men størrelsen og inntrykket bør ellers
minimaliseres. Et symmetrisk saltak, som er vanlig ellers for bebyggelsen i området, med
takvinkel på 22 grader vil gi betydelig økt nivå på mønet fra 3,3 til ca. 4,5 meter, ifølge
søknaden. Et så mye brattere pulttak med samme minimum himling i bod vil øke utvendig
taknivå med ca. 1,65 m. Carportene er planlagt for flere biler. Det vil si at byggene vil kunne
bli av betydelig størrelse dersom de utformes på en annen måte. Det gjelder også ved
tradisjonelle saltak. Det er en fordel at det bygges sammenhengende carporter i stedet for
alternativet, som kunne være enkeltstående løsninger.
Visuelt vil det også være en fordel å tillate omsøkt takvinkel og takform. Det synes som om
det er forsøkt å finne den beste løsningen, og å holde størrelsen på et minimum.
Uthuling av planen er den største ulempen her. Det vil imidlertid gjelde for en begrenset del
av området. Ellers er det er ikke ulemper av betydning ved å tillate slakere takvinkel, uten
hva angår planforhold drøftet ovenfor, og presedensfaren som hører til «kan-vurderingen».
Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon til dette vil være vesentlig større enn ulempene.
Taktekking
Fordeler ved å tillate papp på taket er ifølge søker å minimalisere størrelsen på carportene.
Ifølge søknaden må dimensjoner og tykkelse på tak økes for at torv skal kunne legges. Både
materialforbruk og maksimalt nivå på tak. Argumentene er som for takvinkel hensyn til miljø
og siktforhold i området. Det synes ellers som om det er økonomi og ressursbesparelse som
ligger bak argumentene. Dette kan bare tillegges meget begrenset vekt.
Det er anledning til å se hen til bygningsmessige hensyn i vurderingen, og en objektivt sett
hensiktsmessig utnytting av egen eiendom. Her er imidlertid kommunedirektøren av den
oppfatning at det ikke er forhold tilstede her som er umulig å løse for å holde seg innenfor
bestemmelsene for taktekking.
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Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking med papp er for det første at området vil framstå
mindre ensartet. Det som vil framstå som en stor sammenhengende flate bør etter
kommunedirektørens mening tekkes med samme materiale som omkringliggende
bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar situasjon, der
andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Uthuling av planen er en ulempe av
betydning.
Konklusjon: Kommunedirektøren ser ikke fordeler som kan vektlegges i vurderingen.
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi
dispensasjon.
Kommunens frie forvaltningsskjønn
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon.
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være saklig
begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens.
Takvinkel og form
Bestemmelsene treffer ikke bygging av carporter tilstrekkelig godt. Omsøkt løsning framstår
som den beste. Siden dette gjelder en begrenset del av utbyggingen, er det
kommunedirektørens vurdering at presedensfaren kan håndteres. Dersom utvalget for plan og miljø kommer til at det likevel ikke bør gis dispensasjon for avvikende takvinkel, må dette
begrunnes i det kommunale selvstyre. Her kommer muligheten for presedens inn, hvor
sannsynlig det er at senere søknader om det samme er håndterbare, og om en slik utvikling
er ønskelig i sammenlignbare områder i kommunen.
Konklusjon: kommunedirektøren mener det kan gis dispensasjon for avvikende takvinkel og
form i denne saken.
Det vil også inngå i vedtaket at avvik fra takvinkel og form ikke senere vil kunne gis for
hovedbygninger i planområdet.
Taktekking, subsidiær vurdering:
Det å gi dispensasjon fra planen for taktekking vil føre til fare for presedens. Omsøkte
leilighetsbygg er av de siste enhetene som bygges ut i planområdet. Det er ikke heldig å gi
adgang til å bryte den sammenhengende utbyggingen som har skjedd til nå. Dersom det
ønskes et generelt unntak for enkelte bygg hva gjelder utforming, eller at en del av
planområdet skal avvike fra resten, bør dette skje som en endring av reguleringsplanen.
Uthuling av planen og forskjellsbehandling er viktig å unngå der det ikke er store
overveiende fordeler for en annen løsning. De andre enhetene er bygd etter
bestemmelsene, og forutberegnelighet er et viktig hensyn å ta.
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alt. 1:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget(PMU) å innvilge
omsøkt dispensasjon for avvik fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3. om takvinkel og
takform. Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn. Dette er ikke ment å åpne for senere
dispensasjon fra takvinkel og form på hovedbygninger i planområdet. Det må gjøres en
selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon skulle oppstå.
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget(PMU) søknad om
annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 angir. De to vilkårene i § 19-2 er
ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er reell sjanse for uheldig
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i planområdet.
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende
dokumentasjon/retting av mangler.
Alt. 2:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget(PMU) omsøkt
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 for avvikende takvinkel, takform og
taktekking. Selv om de kumulative vilkårene for å tillate annen takform og takvinkel er
oppfylt, velger PMU å ikke dispensere fra bestemmelsene. det er reell sjanse for uheldig
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling.
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende
dokumentasjon/retting av mangler.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Christina Nystuen
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G/BNR 110/1 SYSTUN JOHNSGÅRD - SØKNAD OM FRADELING AV LANDBRUKSAREALER I
STRANDE G/BNR 117/2 OG 3
SØKER: JAN OLAV GRANUM
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Halvor Vedum
21/293

Saksnr.: Utvalg
12/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: V61

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
1. Søknad om fradeling fra Jan Olav Granum av 04.01.2021
2. Kartutsnitt M 1:12500 som viser involverte arealer
3. Brev til Jan Olav Johnsgård av 18.01.2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Jan Olav Granum søker om fradeling av 5 daa jord, 4 daa innmarksbeite og 6 daa skog fra
den tidligere landbrukseiendommen Strande. Denne eies av Jan Olav Johnsgård og tilhører
driftsenhet Systun Johnsgård. De har inngått kontrakt om at Granum får kjøpe disse arealene
slik at de kan legges til Flåtåmo som tilleggsareal. Granum har også søkt konsesjon som blir
behandlet i egen sak.
Rundskriv M-1/2013 fra LMD åpner for at en med en kontraktsfestet rett til kjøp kan søke
deling. Kommunen kan derfor ta søknad fra Granum om deling av Johnsgård sin eiendom til
behandling.
Kommunedirektøren mener at deling vil gi en bedre driftsmessig løsning og arealutnyttelse
en dagens løsning. Det tilrås at søknaden innvilges.
Saksutredning:
Jan Olav Granum søker om fradeling av g/bnr 117/2 og 3 fra driftsenheten Systun Johnsgård
g/bnr 110/1 m.fl. tilhørende Jan Olav Johnsgård. Arealet som søkes fradelt utgjør innmarka
på den tidligere landbrukseiendommen Strande. Johnsgård kjøpte Strande i 2014 som
tilleggsareal til Systun Johnsgård etter at selve gardstunet var fradelt.
Jan Olav Granum eier og driver Flåtåmo g/bnr 117/1. Han driver med ammeku. Johnsgård
driver med melkeproduksjon.
I søknadsbegrunnelsen skriver Granum som følger:
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Jordbruksarealene i Strande grenser inntil Flåtåmo. Et salg som innebærer at
arealene kan slås sammen med arealene til Flåtåmo vil gi en bedre drifts- og
arronderingsmessig løsning enn som tilleggsareal til Systun Johnsgård
Ved at arealene kan slås sammen med Flåtåmo vil det gi en bedre
arealutnyttelse enn slik arealene nyttes i dag. Dette gjelder særlig
innmarksbeitearealene.

Kommunen tilskrev Jan Olav Johnsgård den 18.01.21 og orienterte om saken og ba om at
eventuelle merknader ble meddelt kommunen. Det er ikke innkommet merknader til saken.
Fakta og historie om eiendommen

Strande ble ved konsesjonsbehandlingen i 2014 omtalt som følger: Strande består etter
deling av tunet av 5,2 daa dyrket mark rundt tunet nede ved E6, 3,9 daa innmarksbeite, 78,2
daa produktiv skog og 1,3 daa annet areal. Totalt 88,6 daa. Det vesentligste av skogarealene
er knyttet til skogteigen på baksida. Skogteigen på 78,2 daa har eget g/bnr 128/8 og følger
nå ikke handelen.
Det var også to parseller på til sammen 57 daa dyrket mark ved Strandesetra i Øyer
Statsallmenning som Johngård fikk overta men som ikke var en del av
konsesjonsbehandlingen. Disse ble behandlet av fjellstyret iht. fjelloven etter reglene om
frifall.
Etter endt jordskiftesak i 2016 om eiendomsrett til arealer i Lågen er også Strande blitt
tilkjent ca. 170 daa i Lågen som en del av strandretten. Dette er heller ikke omfattet av
avtalen mellom Granum og Johnsgård.
Det henvises til vedlagt kartutsnitt som viser involverte eiendommer og det aktuelle arealet
som søkes fradelt.
Lovgrunnlaget:
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd:
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»
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Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert
januar 2018.
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og
variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i jordloven
§1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se
på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig
perspektiv».
Retten til å søke deling
Dette er drøftet i rundskriv M-1/2013 fra LMD.
«4.1 Hvem kan søke omdisponering og deling
Jordloven har ingen bestemmelser som regulerer spørsmålet om hvem som kan søke om
omdisponering og deling. Matrikkelloven § 9 har regler om hvem som kan kreve oppretting av ny
grunneiendom. Bestemmelsen i matrikkelloven er veiledende også for hvem som kan søke
omdisponering og deling etter jordloven.
Den som har grunnbokshjemmel kan søke deling. En søknad skal også tas opp til behandling dersom
søkeren kan dokumentere en privatrettslig rett til å gjennomføre delingen, for eksempel ved
kjøpekontrakt eller skjøte. En sameier til en eiendom kan søke fradeling og er ikke avhengig av
samtykke fra de øvrige sameierne. Et vedtak om deling eller omdisponering har ingen betydning for
underliggende privatrettslige tvister om retten til å gjennomføre tiltaket, for eksempel tvister mellom
sameiere.»

Vurdering:
Ved endringer i jordlovens delingsbestemmelse i 2013 ble det lagt vekt på å gi kommunene
økt lokalt handlingsrom og at det skulle gjøres enklere å dele fra dersom søknaden gjelder
fradeling til tilleggsjord. Hensikten med dette var å kunne få bedre harmoni mellom eier- og
bruksstruktur.
I Øyer har man fulgt en restriktiv linje når det gjelder deling av landbrukseiendommer. I
saksbehandling og i dialog med brukerne har en latt hovedretningen være at ressursene på
et bruk bør holdes samlet, dette for å ivareta de overordna målsettinger i
landbrukspolitikken om robuste og rasjonelle bruk. Det har likevel vært åpnet for enkelte
fradelinger der det av driftsmessige hensyn har vært opplagte fordeler ved at arealer har
skiftet eier.
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Tjenlig og variert bruksstruktur:
Om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur er sentral for vurderingen.
Konsekvensen av den omsøkte delinga er at Johnsgård mister en liten del av sitt
arealgrunnlag uten at det reelt sett reduserer produksjonsgrunnlaget. Likeledes for Flåtåmo
vil ressursgrunnlaget bli styrket, dog ikke avgjørende for driftsgrunnlaget. Strande har en
gang for alle blitt delt som tilleggsareal. Deling vil slik kommunedirektøren ser det ha liten
konsekvens for hensynet til en tjenlig for variert bruksstruktur.
Driftsmessig god løsning:
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av
landbruksarealene. Arronderingsmessige forhold og transportavstander er vesentlige forhold
som skal vurderes. Vurderingen må knyttes til den eiendommen som deles, men også til den
eiendommen tilleggsarealet legges til. Dette åpner for at det kan legges vekt på at en nabo
får overta tilleggsjord selv om en ikke alltid oppnår full rasjonalisering. Det må tas stilling til
om totalløsningen ved delingen fører til en driftsmessig god løsning.
Ved konsesjonsvurderingen i 2014 skrev en under drøftingen av den driftsmessige løsningen
bl.a. følgende: «Hvorvidt dette ervervet gir den beste driftsmessige løsning er imidlertid en
annen sak. En kan tenke seg at om eier av naboeiendommen Flåtåmo, g/bnr 117/1 hadde
ervervet arealene, kunne dette gitt en bedre løsning. Dette gjelder imidlertid bare for
arealene nede ved tunet.» Allerede på det tidspunktet var en altså inne på at arealene kunne
blitt bedre utnyttet om de ble lagt til Flåtåmo. Den samme vurderingen synes riktig i dag.
Granum har i søknaden lagt vekt på at deling som medfører at arealene lan legges til
Flåtåmo vil gi en bedre løsning og bedre arealutnyttelse enn dagens situasjon.
Kommunedirektøren støtter Granums begrunnelse. Dette gir muligheter for å drive arealer i
sammenheng, og særlig mulighetene for å kunne utnytte innmarksbeitet i Strande på en god
måte.
Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket:
En kan ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i
området.
Helhetsvurdering:
Kommunedirektøren ønsker ikke en utvikling i retning av fri omsetning av tilleggsjord. En
mener at det skal være opplagte drifts- og arronderingsmessige fordeler av en slik deling,
noe som synes å være tilstrekkelig til stede i denne saken. Det anbefales derfor at søknaden
innvilges.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Jan
Olav Granum om fradeling av innmarksarealene i Strande g/bnr 117/2 og 3 fra
landbrukseiendommen Systun Johnsgård g/bnr 110/1 m.fl.
2. Omsøkte deling må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV er
klagefristen tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som
er klageinstans men en evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen,
Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no .

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Geir Halvor Vedum
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G/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON
SØKER: JAN OLAV GRANUM
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Halvor Vedum
21/294

Saksnr.: Utvalg
13/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: V60 &18

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
1. Søknad om konsesjon
2. Kartutsnitt som viser involverte arealer
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Kjøpekontrakt mellom partene
Sammendrag:
Jan Olav Granum søker konsesjon på jord- og skogarealer i Strande slik at disse kan legges
som tilleggsareal til Flåtåmo. Kommunedirektøren anbefaler at søknaden innvilges ut fra at
ervervet gir en god driftsmessig løsning og muliggjør en bedre arealutnyttelse enn dagens
situasjon.
Saksutredning:
Jan Olav Granum søker konsesjon på jordbruksarealene i Strande g/bnr 117/2 og 3 i Øyer.
Inntil jordbruksarealene ligger det også litt skog. Selger er Jan Olav Johnsgård, eier av Systun
Johnsgård g/bnr 110/1, Øvre Glomstad g/bnr 111/1 og Strande. Søknaden ble mottatt av
kommunen den 28. sept. 2020 men har i påvente av delingssøknad og behandling av
delingsspørsmålet ikke kunne blitt tatt til behandling før nå. Det henvises til PMU-sak XX/21
per 16. februar 21.
Granum eier og driver landbrukseiendommen Flåtåmo g/bnr 117/1. Han driver med
ammeku med en besetning på om lag 45 mordyr av rasen Hereford. I tillegg eier og driver
han selskapet AS Gjødselservice.
Eiendomsinfo:
De arealene det søkes konsesjon på omfatter følgende:

Arealene består av et jorde med fulldyrket mark nede ved E6 og et innmarksbeite på
oppsiden av det fradelte tunet i Strande. Innmarksbeitet grenser inntil arealer som Granum
har fra før. Sør for dyrkamarka er det et skogareal bestående av lauvskog.
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Den avtalte kjøpesummen er kr 50.000,-.
Flåtåmo:

Jordbruksarealene på Flåtåmo ligger i hovedsak rundt tunet, noe som er praktisk mht.
driftsformen med ammeku. Granum driver nokså omfattende nydyrkingsaktivitet i dette
området. Arealene i Strande vil gå naturlig inn som en utvidelse av de gardsnære
jordbruksarealene.
Lovgrunnlaget:
Konsesjonsloven § 1 sier:
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest
gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosettingen
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene.
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
Konsesjonsloven § 9a sier følgende:
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre
eiendommen er en ren skogeiendom.
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Vurdering:
Det følger av rundskriv M-3/2017 at kommunen skal forvalte virkemidlene i loven slik at
lokale samfunnsbehov ivaretas innenfor rammene av nasjonal politikk. Rasjonell utforming
av landbrukseiendommer og forhold knyttet til kulturlandskapet er eksempler på hvor
kommunen skal ha et vidt handlingsrom og hvor lokal forankring er viktig. Når det gjelder
konsesjonsspørsmålet har ingen krav på å få konsesjon, konsesjon skal likevel gis dersom det
ikke er saklige argumenter for å avslå.
Bosettingshensynet:
Ervervet gjelder ubebygd eiendom i hovedsak bestående av jordbruksareal. Erverver eier
naboeiendommen. Kommunedirektøren anser ikke bosettingshensynet som aktuelt å drøfte
i saken.
Driftsmessig løsning:
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for
å redusere kostnadene og tilpasse driften til enderinger i rammebetingelser for norsk
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer
for å få det til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsningen må en forholde seg til de
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen
er god.
Ervervet gir mulighet for å enten slå sammen arealer eller å drive disse i sammenheng. Skal
en slå arealer sammen kan det betinge at kantsoner mellom arealene må fjernes, noe som
krever tillatelse etter forskrift om nydyrking. Arealene kan likevel drives sammen, noe som
er særlig aktuelt i forhold til beiting, uten at dette krever særlige tiltak.
Kommunedirektøren ser det slik at ervervet vil gi en bedre driftsmessig løsning enn det en
har fra før.
Helhetlig ressursforvaltning:
Ervervet vil styrke driftsgrunnlaget på Flåtåmo og gi konsesjonssøker utviklingsmuligheter.
Transportbehov både for husdyrgjødsel og grovfôr blir redusert, noe som også gir en positiv
klimaeffekt. Hensynet til en helhetlig ressursforvaltning anses å være ivaretatt.
Erververs kompetanse:
Granum eier og driver landbrukseiendom fra før og anses skikket til å erverve eiendommen.
Priskontroll:
Gjennom rundskriv M-3/2002 og M-3/2017 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Det er
avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for
vurdering av jord- og skogarealer. Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i
saker hvor det er tvil om kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til
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kjøpesummen kan vurderingen av prisspørsmålet gjennomføres på en mindre
arbeidskrevende måte.
Verdi av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Her spiller ulike
momenter inn i prisvurderingen, så som arrondering og helling, jordkvalitet,
driftsbegrensninger, høyde over havet, påregnelig drift og produksjonsform mm.
Høyereliggende grasarealer vil eksempelvis måtte verdsettes lavere enn sentralt beliggende
kornjord.
Verdien på dyrkamarka settes til kr 4.000/daa, noe som anses som en normal pris på
dyrkamark i dette området og under de gjeldende forhold. For naboarealer av dyrkamark
som slås sammen kan det tillegges en marginalverdi, dersom det oppnås
rasjonaliseringsgevinster som ikke gjenspeiles i den ordinære verdivurderingen. Dette
tillegget må fastsettes skjønnsmessig inntil 50%. En velger i denne saken å bruke 25%
pristillegg. Sum verdi per daa dyrkamark kr 5.000.
Innmarksbeitet settes til kr 2.500/daa som er en høy verdi for innmarksbeite. Nærhet til
anna jordbruksareal og god produksjonsevne trekker verdien opp for disse arealene.
Når det gjelder skogen består denne i hovedsak av lauvskog på høg bonitet. Markas
produksjonsevne er bra men påstående skog er lite verd. Imidlertid representerer gardsnære
skogarealer en verdi om de kan nyttes til beite. En velger derfor å sette en verdi på kr
2.000/daa for skogen.
I sum gir dette en verdi på kr 48.050 som er i nærheten av kjøpesummen. Etter
kommunedirektørens vurdering vil en slik pris representere en samfunnsmessig forsvarlig
prisutvikling på landbrukseiendommer.
Øvrige momenter:
Strande ble utskilt fra Flåtåmo ved skylddeling i 1904. I 1930 fikk Strande ytterligere areal fra
Flåtåmo ved en ny skylddelingsforretning. Det er en fordel om eiendommene nå
sammenføyes i matrikkelen, noe som bør settes som vilkår for konsesjon.
Konsesjonssaken er utredet parallelt med delingssaken knyttet til fradeling av arealene.
Konsesjonssøknaden må håndteres uavhengig av delingssaken. Konsesjon kan gis selv om
deling avslås. Begge tillatelser må imidlertid være på plass for at ervervet kan gjennomføres.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Jan Olav
Granum på erverv av Strande g/bnr 117/2 og 3 slik at dette kan legges til Flåtåmo
g/bnr 117/1 som tilleggsareal.
2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes
3. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at grunneiendommene
g/bnr 117/2 og 3 sammenføyes med g/bnr 117/1 og at 117/1 blir ny hovedeiendom
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 6, 2651
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no .

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Geir Halvor Vedum
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G/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON
SØKERE: KRISTIN OG JAN HELGE NORDBY
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Halvor Vedum
21/378

Saksnr.: Utvalg
14/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: V60 &18

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
1. Begrunnelse for konsesjonssøknaden fra Kristin og Jan Helge Nordby
2. E-postkorrespondanse mellom kommunen og konsesjonssøker vedr. bl.a. omsøkt
tilflyttingsfrist, 21-22. januar 2021
3. Brev til Halvor Offigstad vedr. g/bnr 137/17 av 22. januar 2021
4. Svar fra Halvor Offigstad vedr. g/bnr 137/17 av 27. januar 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Konsesjonssøknad mottatt 7. januar 2021
2. Kjøpekontrakt mellom partene av 30. desember 2020
3. Takst fra Pål Isum av 4. oktober 2018
4. Skogbruksplan 2006-2016
Sammendrag:
Kristin og Jan Helge Nordby søker konsesjon på Nedre Offigstad i Musdalen. De planlegger å
restaurere bygningsmassen og flytte til eiendommen. De ønsker fem års utsettelse av boplikt
for å ha tilstrekkelig med tid til restaurering. Kommunedirektøren mener vilkårene for å gi
konsesjon er til stede, men er betenkt på å sette vilkår om tilflytting så langt fram i tid. Det er
krevende å følge opp vedtak med så lang tidshorisont, for kjøp på åpent marked bør det
stilles strengere krav overfor kjøper til å tilrettelegge for tilflytting enn om dette hadde vært
en odelsoverdragelse. Kommunedirektøren tilrår derfor at det gis konsesjon med vilkår om
fem års boplikt og en tilflyttingsfrist på to år. Dersom det er behov for ytterligere lempelser i
tilflyttingsfristen kan dette gis etter søknad.
Saksutredning:
Kristin og Jan Helge Nordby søker konsesjon på landbrukseiendommen g/bnr 137/1 Nedre
Offigstad i Musdalen. Selger er Halvor Offigstad.
Søkernes planer er å restaurere bygningsmassen på garden, hvorpå de vil flytte tid og drive
garden som en jord- og skogeiendom i kombinasjon med sine jobber utenom garden. Kristin
Nordby jobber som vernepleier i Lillehammer kommune, Jan Helge Nordby jobber som
regionsjef for Statskog SF region Sør-Norge. De har også en sønn som blir 18 år og som tar
utdanning innen naturbruk. Ervervet vil også gi sønnen gode muligheter for å kombinere
gardsdrift med eget foretak innen maskin- og entreprenørvirksomhet.

Side 38 av 72

Sak 14/21
Garden har ikke vært bebodd de senere årene, det har ikke vært husdyrhold der de siste 40
årene og jordbruksarealene er bortleid til tre andre gardbrukere i grenda. Bygningsmassen
beskrives av søker som ubeboelig.
Søkerne ønsker å restaurere bebyggelsen. Til dette trenger de både tid og kapital. Det er en
pågående prosess for detaljregulering og fortetting av Søre Grønåsen hyttefelt, noe som kan
gi et økonomisk bidrag til restaureringsprosessen. Søkerne vurderer videre at det er
muligheter for ytterligere realisasjon av areal til tomteutvikling på Musdalseter.
Knyttet til restaureringsplanene er det framsatt ønske om fritak for boplikt i fem år. Dette ut
fra at restaureringsarbeidene er omfattende og det skal nyttes mye egeninnsats i arbeidet.
Salg av tomter vil også ta noe tid.
I en e-post til konsesjonssøkerne den 20. januar 21 skriver administrasjonen at det synes
lenge med en tilflyttingsfrist på fem år, bl.a. av hensyn til at det er krevende å følge opp
vilkår så langt fram i tid. Det spørres om det det er mulig å prioritere restaurering av
våningshuset før anna bebyggelse, slik at tilflytting kan framskyndes til f.eks om tre år. I svar
den 21. januar skriver søkerne at våningshuset er en gammel tømmerbygning der
restaureringsprosessen vil innebære mye dokumentasjonsarbeid, arkitektbistand,
prosjektering og så selve gjennomføringsfasen. Det presiseres at det skal brukes mye
egeninnsats for å redusere utgiftene og at det vil ta tid å realisere skog- og tomteverdier. De
ønsker å flytte inn før enn om fem år.
Avklaring om hva driftsenheten omfatter:
Kommunen skal ved konsesjonsbehandling påse at eiendommer ikke blir utilsiktet delt, at
deling kun kan skje etter forutgående samtykke etter jordloven §12.
Selger Halvor Offigstad står oppført med hjemmel til to eiendommer; g/bnr 137/1 og
137/17. G/bnr 137/17 er en grunneiendom på ca. 1,5 daa hvorav 1,2 daa er fulldyrket mark.
Arealet ligger på innsiden av Musdalsvegen i den krappe svingen ned for garden. Arealet har
bruksnavn Svingvold og ble fradelt med formål hyttetomt ved skylddeling i 1933.
Kommunedirektøren har vurdert hvorvidt det er nødvendig med delingssamtykke etter
jordloven for at eiendommen fortsatt skal kunne ligge på selgers hånd. En er kommet til at
siden arealet er fradelt før delingsforbudet i jordloven kom i 1955 er nytt delingssamtykke nå
ikke nødvendig. At arealet er fradelt med formål hyttetomt, men fortsatt framstår som
landbruksareal, er ikke tillagt vekt i vurderingen. Det presiseres at dette ikke er en del av
konsesjonsvurderingen.
Det er et ønske om å holde jordbruksressursene samlet, bl.a. for at det ikke skal oppstå små
landbrukseiendommer som er urasjonelle å drive. Av ulike hensyn anses det også som lite
sannsynlig at dette arealet kan aktualiseres som fritidstomt i framtida. Kommunen har
derfor den 22. januar tilskrevet Offigstad med spørsmål om det er aktuelt å la denne
eiendommen følge resten av garden ved salget. I e-post den 27. januar svarer Offigstad at
arealet ikke er brukbart som jordbruksareal, at han fortsatt har tro på at arealet kan bli
bebygd og at han ønsker å beholde det.

Side 39 av 72

Sak 14/21
Fakta om eiendommen:

Jordbruksarealene ligger fordelt på fire skifter nedover i Musdalen. I tillegg er det seterlykkje
og et beiteareal på Musdalsetra. Skogen er fordelt på tre teiger, det aller meste på lav
bonitet. Det er iht. skogbruksplan mye hogstmoden skog på eiendommen.
Bygningsmassen består iht. søknaden av våningshus (tidligere omtalt), sidebygning fra 1967 i
middels forfatning, kårbolig fra 1900 i dårlig forfatning, stabbur med påbygd garasje/skåle,
driftsbygning fra 1953, seterhus fra 1967, løe og torvhus.
Til garden er det 12 festetomter på Musdalseter.
Eiendommen ble i 2018 taksert av Pål Isum. Antatt markedsverdi ble satt til kr 3.750.000.
Den avtalte kjøpesummen er kr 3.150.000.
Lovgrunnlaget:
Konsesjonsloven § 1 sier:
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosettingen
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene.
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
Konsesjonsloven § 9a sier følgende:
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres
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ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre
eiendommen er en ren skogeiendom.
Departementet kan gi forskrift om at prisvurderingen etter første ledd skal unnlates ved
erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, dersom den avtalte prisen ikke
overstiger en fastsatt beløpsgrense.
I forskrift er denne beløpsgrensen satt til kr 3.500.000.
Når en kommer til spørsmål om det er brukbart bolighus på garden sier rundskriv M-3/2017
følgende: Som brukbart bolighus regnes et hus som har en slik standard at kjøperen kan
flytte til eiendommen; boligen må for eksempel ha tilfredsstillende løsninger for vei, vann og
avløp. En må i konsesjonsvurderingen derfor ta stilling til om bebyggelsen tilfredsstiller disse
kriteriene.
Vurdering:
Særlige vurderingskriterier:
I det følgende vil kommunedirektøren vurdere konsesjonsspørsmålet ut fra de momentene
som det iht. §9 skal legges særlig vekt på.
1. Bosettingen i området
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i
konsesjonsbehandlingen. Det innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg
gjeldende i det aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er
nedgang, eller fare for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen.
Bosettingshensynet kan bl.a. tilsi at det i konsesjonsmeddelelsen stilles vilkår om boplikt. I så
fall kommer §11 til anvendelse.
I følge §11 skal kommunen «ut fra hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og
kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal
være en personlig plikt for eier». Kommunen kan treffe avgjørelser som tar sikte på å øke
folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har
i kommunen.
Eiendommen har over 35 daa dyrka mark og over 500 daa produktiv skog. Dette innebærer
at det er en odelseiendom og at det vil være lovbestemt boplikt iht. §5 annet ledd dersom
den overdras innen familien.
Folketallsutvikling
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i,
se rundskriv M-3/17 fra Landbruksdepartementet. Det er altså ikke utviklingen av
bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes.
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Eiendommen ligger i Musdalen på Tretten i et typisk jordbruksområde. Det er usikkert om en
kan kalle dette området fraflyttingstruet. Området kan sies å være grisgrendt, men det vil
imidlertid være et skjønnsspørsmål.
En ser det ikke som en ønsket utvikling at landbrukseiendommer som dette blir
fritidseiendommer. Fraflytting er gjerne «smittsomt» og går utviklingen i ei grend mot at
flere eiendommer står tomme vil det gjøre det mindre attraktivt å bo i området. Hensyn til
bosetting taler for at det er nødvendig å oppstille vilkår om boplikt.
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning
Her er det en vurdering om det bør kreves boplikt for å ivareta de samlede ressursene på
eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og øvrige deler av
eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige generasjoners behov og
sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan legge grunnlag for
fortsatt drift og bosetting.
Dette er ikke av de minste eiendommene i grenda og det er godt grunnlag for en
jordbruksproduksjon. Det er stabil drift og produksjon i området for tiden. For
opprettholdelse og framtidig utvikling av eiendommen er det vesentlig at det bor folk på
gardene. I motsatt fall vil et distansert eierskap preget av fjernstyring i det lange løp være
uheldig for garden. Eiendommen har stått ubebodd i mange år, eier har ikke selv bodd på
garden, noe som kanskje kan sies å prege bygningsmassen.
Som eier av landbrukseiendom er en som regel også andelseier i veglag, grunneierlag m.m.
Drift av fellesfunksjoner innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad
dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller ved eiendommen, vil ofte
innebære en ekstra belastning på at de øvrige eierne.
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning taler for et vilkår om personlig boplikt på denne
eiendommen.
Hensynet til kulturlandskapet
Kulturlandskapet er skapt av mennesker og behovet man har hatt for å utnytte
naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare menneskene som kan forvalte og vedlikeholde
kulturlandskapet i en tid der naturressursene synes å ha mindre eksistensiell betydning.
Dette synes ikke å være forenlig med at eier ikke er til stede på eiendommen.
Kommunedirektøren mener derfor at personlig boplikt er vesentlig for ivaretagelse av
kulturlandskapet.
Beboelseshusets tilstand
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler
imot å pålegge boplikt. Taksten fra Isum beskriver bygningene. Våningshuset er godt
vedlikeholdt, brukbart men utidsmessig. Sidebygningen er brukbar men mest egnet som
utleieobjekt til fritidsformål. Kårboligen anses som kondemnabel. Ut fra denne beskrivelsen
er det i hvert fall bygninger som er aktuelle påkostingsobjekter og dermed mulig å få
beboelige etter dagens standard med rimelig grad av innsats. Eiendommen er også planlagt
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tilflyttet og bebodd av konsesjonssøkerne. Boplikt vil således ikke være en uforholdsmessig
stor byrde.
Så skal det vurderes om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den kan
oppfylles av andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av
leietagere med den ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom
fast, i større grad bidra i lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort
periode. Eier vil i større grad enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden,
både mht. vedlikehold og det rent estetiske, og ved å holde det ryddig og skjøttet på og
rundt gardstunet. Det vurderes derfor dit hen at boplikten bør være personlig.
Samlet vurdering av boplikt
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere
hus står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det igjen kunne ramme
landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og bygda sitt særpreg.
Fraflytting fra utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive
landbruksarealer i sentrale strøk. Det er tungtveiende grunner for at det bør være boplikt
som vilkår for ervervet og at konsesjonssøkerne bør pålegges en personlig boplikt i fem år.
Tilflyttingsfrist
Det er søkt om en utsettelse av boplikten på fem år. Kommunedirektøren tolker dette som
et ønske om en tilflyttingsfrist på fem år, mot det som er mer normalt; ett år etter
overtagelse. Dette er begrunnet i planer om restaurering og at prosessens omfang, grad av
egeninnsats og finansieringsplan vil kunne kreve fem år.
Kommunedirektøren har bedt om en nærmere redegjørelse for behovet og spurt om en
kortere tilflyttingsfrist kan være aktuelt. Søkerne har uttalt seg negativt til dette.
Kommunedirektøren mener likevel det er problematisk med vilkår som strekker seg langt
fram i tid, bl.a. av hensyn til kommunens oppfølgings- og kontrollansvar.
Det er også forskjell på om det er den lovbestemte eller den vilkårsbestemte boplikten dette
gjelder. I enkelte tilfeller er det forhold knyttet til livssituasjonen som åpner for at en lengre
tilflyttingsfrist kan være nødvendig. Dette er særlig aktuelt der odelsberettiget overtar en
familieeiendom men selv er forhindret fra å flytte til eiendommen for en periode. Det er
annerledes når eiendommer kjøpes på fritt salg og hvor kjøper aktivt oppsøker gardskjøpet.
Etter kommunedirektørens syn bør kommunen i slike tilfeller stille større krav til at kjøper
innretter seg mot en relativt kort tilflyttingsfrist. I motsatt fall er kommunedirektøren
bekymret for en uthuling av boplikten og at landbrukseiendommer lettere blir gjenstand for
strategiske oppkjøp, kapitalplassering eller kjøpt med tanke på fritidsformål.
Kommunedirektøren mener derfor at en kun i begrenset grad bør imøtekomme ønsket om
en utsatt tilflyttingsfrist, at denne bør settes til to år med åpning for ytterligere utsettelse
etter dokumentert søknad.
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2. Driftsmessig løsning
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god
lønnsomhet. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle
muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er god.
Dette er en type landbrukseiendom som en ofte ser blir kjøpt som tilleggsareal til et annet
bruk i drift. Det er imidlertid en god løsning at dette fortsatt er et eget bruk og at eier har
frihet innenfor jordlovens formål og gjeldene planer til å nytte og utvikle eiendommen. Den
driftsmessige løsningen anses tilfredsstillende.
Det minnes i den sammenheng på driveplikten i jordloven §8 og at ny eier innen ett år må ta
stilling til om en skal drive jorda selv eller om driveplikten skal oppfylles ved bortleie med
bindende kontrakt av minimum 10 års varighet.
3. Erververnes skikkethet
Erververne har oppgitt et bredt kompetansegrunnlag for å forvalte en landbrukseiendom.
Kommunedirektøren mener kompetansegrunnlaget er relevant og anser erververne som
skikket til å overta eiendommen.
4. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet
Det er positivt at en eiendom som Nedre Offigstad blir solgt, at den blir påkostet og tilflyttet,
i det hele tatt revitalisert som landbrukseiendom. Det er positivt for grenda, for
landbruksproduksjonen og for en god forvaltning og utnyttelse av arealer og øvrige
ressurser. I gjeldende landbruksplan er det et mål om å opprettholde bruk i alle størrelser og
at bebodde landbrukseiendommer i drift er viktig for å opprettholde kulturlandskapet. Disse
målene videreføres i den nye landbruksplanen som er under arbeid. Kommunedirektøren
mener ervervet oppfyller dette vurderingsmomentet.
Priskontroll:
Avgjørende for om det skal være priskontroll på eiendommen er om bebyggelsen anses å
være brukbar. Takstmann Isum har brukt nettopp denne betegnelsen om våningshuset. En
anser derfor grunnkravet om brukbar bygningsmasse som oppfylt og at
unntaksbestemmelsen om priskontroll for eiendommer omsatt for under 3,5 mill. gjelder.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Kristin og Jan
Helge Nordby på erverv av landbrukseiendom g/bnr 137/1 i Øyer kommune
2. Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen
innen to (2) år etter overtakelse og bebor den i minimum fem (5) år.
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans,
en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Geir Halvor Vedum
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LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marie Skavnes
21/341

Saksnr.: Utvalg
15/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: 033

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
Forslag til Landbruksplan for Lillehammer-regionen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Planprogram for rullering av kommunedelplan landbruk for Lillehammer – regionen,
vedtatt 20.02.2018
2. Tilleggsoppdatering av planprogrammet, vedtatt 20.06.2019
Sammendrag:
Kommunedelplan for landbruk i Lillehammer-regionen 2014-2025 ble vedtatt av
kommunestyrene i Lillehammer, Gausdal og Øyer i 2014. Revidert planprogram for rullering
ble vedtatt 2018, og planen skulle ifølge dette utarbeides som temaplan. Planarbeidet har
vært organisert gjennom en arbeidsgruppe bestående av politiske representanter fra hver
kommune, lederne av bondeorganisasjonene i regionen og representant fra Lillehammerregionen Vekst. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har vært sekretariat. Forslaget til
plan er vedlagt.
Kommunedirektøren foreslår at forslag til Landbruksplan for Lillehammer-regionen 20212025 legges ut til offentlig ettersyn.
Saksutredning:
Iht. kommunal planstrategi for Lillehammer 2016-2019 skulle kommunedelplan landbruk
revideres i 2018. Planprogram for revisjon ble vedtatt av formannskapet som
kommuneplanutvalg den 20. februar 2018, der planen ble vedtatt å utarbeides som
temaplan.
Planprogrammet satte fokus på de nye utfordringene som følger av klimaendringene, hvilke
miljøutfordringer som kan oppstå i primærproduksjonen og behov for samhandling med
andre samfunnsinteresser.
Det ble pekt på sentrale utfordringer som:
* Økt matproduksjon i Lillehammer-regionen
* Gjøre landbruksnæringa mer attraktiv for å sikre rekruttering og videreutvikling
* Utvikle primærproduksjonen og bidra til å sikre foredlingsbedriftene i regionen
* Utvikle kulturlandskapet som del av næringsutviklingen
* Utvikle mulighetene for utmarks- og tilleggsnæringer
* Legge en strategi for å ivareta arealressursene for landbruket
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* Vise mulighetene for utvikling innenfor statens rammebetingelser for landbruket
I behandlingen av planprogrammet vedtok formannskapet at planen skulle rulleres som
temaplan, ikke tematisk kommunedelplan. Etter innspill fra Lillehammer kommune skal
klima- og miljø blir innarbeidet og få et større fokus i utarbeidelsen av planen, dette ble tatt
inn ved revideringen av planprogrammet i 2019.
Planarbeidet har blitt forsinket i forhold til opprinnelig framdriftsplan. 2018 ble preget av
tørke, noe som medførte så store utfordringer for landbrukskontoret at planarbeidet ble
besluttet utsatt ett år. 2019 ble preget av store endringer i arbeidsstokken ved
landbrukskontoret, noe som medførte at planarbeidet ble ytterligere forsinket. Iht. revidert
framdriftsplan skulle landbruksplanen bli vedtatt i juni 2020, men Korona-situasjonen har
forsinket arbeidet. Digitale kommunikasjonsløsninger har imidlertid vist seg å fungere
tilfredsstillende bl.a for medvirkningsprosessen.
Ved oppstarten av planrulleringen ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to
kommunestyrerepresentanter fra hver av kommunene, lederne av bondelagene og bondeog småbrukarlagene i regionen og en representant fra Lillehammer-regionen Vekst.
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har vært sekretariat.
Det har vært avholdt fire møter i arbeidsgruppen, alle gjennom det siste året av
planarbeidet. Arbeidsgruppen har gjennom prosessen bidratt til å definere mål for
landbruket i regionen og hvilke strategier og tiltak som skal til for å nå målene.
Vurdering:
Gjeldende landbruksplan har siden 2014 vært en rettesnor for forvaltningen i
landbruksrelaterte saker. En temaplan for landbruket vil ikke være juridisk bindende, men
skal være ett av kommunenes styringsverktøy innen landbruksområdet og en premissgiver i
andre kommunale planer. Planen vil vise handlingsrom, den vil stille klare forventinger innen
ulike målområder og forhåpentlig vis skape interesse, engasjement og vilje til handling innen
viktige fokusområder framover.
Regjeringen har besluttet at FNs bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta
tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer. Mange av målene kan bare nås med
innsats fra bl.a. kommunene. Bærekraftmålene er viet et eget kapittel i planen for å vise
både muligheter og forventninger innen landbruket.
Flere viktige mål fra gjeldende plan videreføres i revidert plan, dette gjelder jordvern, ønske
om økt satsning på lokalmatproduksjon, foredling og salg. Det samme gjelder aktiv skog- og
utmarksforvaltning. Likevel har fokuset en hadde i 2014 på økt matproduksjon nå dreiet mer
i retning av bærekraft og klimaarbeid, beredskap og psykisk helse i landbruket. Gjeldende
plan definerte åtte mål med en rekke strategier og tiltak. I den nye planen er det definert fire
fokusområder:
Landbrukets satsning innen klima og miljø
Landbrukets ressursgrunnlag
Landbrukets næringsvirksomhet
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Landbruket og samfunnet
Innen hvert fokusområde er det ett mål med beskrivelse av hvordan målene skal nås.
Planen ønsker å vise mulighetsrommet innen hvert fokusområde. I forventningene utfordres
landbruket til endring, dette gjelder særlig innen klima- og bærekraft hvor landbruket på
nasjonalt nivå har forpliktelser til å redusere klimautslippene. Planen stiller også krav til
landbruket og bonden som en ansvarlig grunneier, arealforvalter og næringsutøver.
Kommunene må også bidra til å ivareta landbrukets ressursgrunnlag, bl.a. ved å legge til
rette for bruk av utmarksbeite i en region hvor utmarka er under press fra andre
næringsinteresser. Planen er tydelig på at det må fastsettes langsiktige utbyggingsgrenser i
utmarka, noe som vil gi konsekvenser for utbyggingstakten i naturen.
Kommunedirektøren mener at landbruksplanen favner bredt, men samtidig er tydelig på
hvilke utfordringer både landbruket og samfunnet står overfor.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 legges ut til offentlig ettersyn.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Marie Skavnes
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BEITEBRUKSPLANEN FOR ØYER KOMMUNE - RULLERING 2021

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marie Skavnes
21/372

Saksnr.: Utvalg
16/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: 033

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
Beitebruksplan for Øyer 2014-2018
Beitebruk sau, kart
Beitebruk storfe, kart
Besetningsområder sau, kart
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
Beitebruksplanen for Øyer kommune 2014-2018 skal rulleres og det varsles herved oppstart
av planarbeidet. Beitebruksplanen er utarbeidet som en temaplan. Landbrukskontoret
mottok 4.11.20 et brev fra Oppland bonde og småbrukarlag der de henstiller kommunene
om å vedta beitebruksplanen som en del av kommuneplanens arealdel. Beitebruksplanen
kan ikke være en del av kommuneplanens arealdel og foreslås at rulleres som en temaplan.
Saksutredning:
Øyer kommune sin beitebruksplan skal rulleres i løpet av året. Beitebruksplanen
dokumenterer omfanget og verdien av beitinga, skal sikre at beitenæringa har tilgang på
areal og ressurser også i framtida og komme med tiltak som styrker beitebruken og
reduserer konfliktnivået i.f.t. bruk av utmarka som beite for husdyr. Planen inkluderer også
en beredskapsplan som må oppdateres.
Oppland bonde og småbrukarlag sendte i brev av 4.11.20 en henstilling til
landbrukskontorene i Opplandsdelen av Innlandet fylke om beitebruksplaner.
De skriver:
Tidligere Oppland fylke er Norges største utmarksbeiteområde og beitenæringa, sammen
med skognæringa, er Norges største utmarksnæring. Derfor er det viktig å utarbeide verktøy
som kan sikre og utvikle beitenæringa.
Både skog og utmark, har gjennom økt interesse fra andre næringer, friluftsliv og
hyttebygging, blitt utsatt for større og større utfordringer. For beitenæringa har dette gitt
grunnlag for økte konflikter, press mot beiterettigheter og konkurranse om de beste
beitearealene. Disse utfordringene nødvendiggjør at beitebruksplanene revideres og rulleres
og brukes i kommunal planbehandling.
En beitebruksplan skal presentere beitearealene i kommunen og bruken av disse til beiting.
Den skal synliggjøre og dokumentere verdien av beitebruken og dens historiske verdi. Mest
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viktig er at den skal synliggjøre framtidig bruk av beite, ha kartlagt de beste beiteområdene
og gi politikere og administrasjon i kommunene kunnskap om, og verktøy, i plansaker som
berører beitenæringa.
Skal beitebruksplanen oppfylle sin verdi som verktøy i planbehandling, må den ha en juridisk
forankring i kommunenes totale planverk. Dette er mulig ved at beitebruksplanen blir en del
av kommuneplanens arealdel. En slik status vil sikre at beitenæringa i kommunen blir tatt
med i planbehandling og at beiteretter og beitenæring vektlegges når kommunen behandler
plansaker som berører utmark og beitenæring.
Oppland Bonde- og Småbrukarlag vil derfor henstille landbrukskontorer i tidligere Oppland
om å innstille overfor kommunenes administrative og politiske beslutningstakere, at
beitebruksplanen vedtas som en del av kommunedelplanens arealdel.
I kommuner der beitebruksplanene er gamle, henstilles kommunen om å sette i gang
arbeidet med en rullering av beitebruksplanen, i samarbeid med beitenæringa. I kommuner
som ikke har utarbeidet beitebruksplan, oppfordres det til å starte arbeidet med å utarbeide
en beitebruksplan i samarbeid med beitenæringa.
I sak 1/2021 i formannskapets møte 10.1. ble Kommunal planstrategi 2020-2023 lagt ut på
høring. Der foreslås Beitebruksplanen rullert i 2021 som en temaplan.
Vurdering
Beitebruksplan for Øyer kommune 2014-2018 er utarbeidet som temaplan. Det samme er
beitebruksplanene i Lillehammer og Gausdal. Kommunedirektøren mener at
rulleringsarbeidet av planen bør startes i 2021. I kommuneplanens samfunnsdel er
utmarksbeitebruk i kommunen et mål: - Opprettholde og legge til rette for høstingsbasert
bruk av utmarka og tilrettelegge for allment friluftsliv. Rullering av beitebruksplanen er
derfor viktig oppfølging av overordna plan.
Kommunedirektøren foreslår å opprette en arbeidsgruppe for planarbeidet bestående av
representanter fra Øyer beite – og gjetelag, Tretten vestside sankelag, Øyer/Tretten sau og
geit og Fjellstyret.
Oppland bonde og småbrukarlag skriver at beitebruksplaner ‘kan bli en del av
kommuneplanens arealdel’.
Plan- og bygningsloven § 11-5 beskriver kommuneplanens arealdel: Kommunen skal ha en
arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av
kommunens område.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal
omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål
og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern
av arealer.
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En beitebruksplan kan utfra disse bestemmelsene ikke være en del av kommuneplanens
arealdel. Beitebruksplaner kan enten utarbeides som kommunedelplaner etter Plan og
bygningslovens bestemmelser eller temaplaner som ikke er underlagt PBL.
Temaplaner omhandler tema der det vurderes mer hensiktsmessig at disse fremmes uten
omfattende prosesskrav etter plan og bygningslovens bestemmelser (krav om planprogram,
handlingsplan, offentlig ettersyn etc.). Dette kan være hensiktsmessig der tema,
interessegrupper og medaktører er klart begrenset og definerte. Temaplaner gir føringer for
andre planer i kommunen, men er ikke juridisk bindende.
Kommunedelplaner har mer omfattende planprosess, der berørte offentlige organer og
andre interesserte skal varsles om formål og viktige problemstillinger ved oppstart av
planarbeidet. Det skal også utarbeidet planprogram som sendes på høring. Videre skal
forslag til kommunedelplan sendes på høring med minst 6 ukers høringsfrist. Det skal
dermed legges til rette for medvirkning til planarbeidet fra offentlige myndigheter,
grunneiere og andre som berøres av planarbeidet. Kommunedelplaner kan gi juridisk
bindende føringer ved revisjon av kommuneplanens arealdel f.eks. når det gjelder
hensynssoner i plankart og planbestemmelser som angår beitebruken i kommunen.
Kommunedirektøren foreslår at beitebruksplanen for Øyer kommune rulleres som temaplan
i tråd med forslaget til overordna planstrategi, og at det herved varsles oppstart av
planarbeidet.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget varsler oppstart for rullering av beitebruksplanen for Øyer kommune.
Beitebruksplanen utarbeides som en temaplan.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Marie Skavnes
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I FORBINDELSE
MED ARRANGEMENTER
SØKER: ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Linda Hovde Nordås
20/4377

Saksnr.: Utvalg
17/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: K01

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
- Søknad om motorferdsel i utmark av 16.12.2020 med vedlegg (kart Trolløypa og
beskrivelse av nødvendig motorisert ferdsel).
- Kart over løype for Hafjell ski Maraton av 21.01.2020
- Kart over løype for Janteloppet av 21.01.2020
- E-post korrespondanse av 26.01.2021 med vedlegg (kart Janteloppet inkl. endringer
fra ordinær løype) og tillatelse med vilkår av 28.01.2021 for kjøring av skiløype for
Janteloppet og snøscootertransport av NRK den 2. februar.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
- Uttalelse fra Øyer Fjellstyre av 01.02.2021
Sammendrag:
Øyer-Tretten Idrettslag (ØTI) søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til
idrettsarrangementene Hafjell Skimarathon, Øyersprinten, Janteloppet, Mosetertoppen
Supersprint og Lillehammer Troll Ski Marathon. Kommunedirektøren er av den oppfatning at
det behovet som er skissert er i tråd med forståelsen av «anerkjente nytteformål» og tilrår at
søknad fra ØTI innvilges på vilkår. Det er viktig at all motorferdsel begrenses til et minimum
og foregår skånsomt både overfor natur, miljø og andre brukere av utmarka. All kjøring skal
gå i etablerte traseer for skiløyper. Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle
kjøretøygruppe og være uniformert. Alle ekvipasjer skal føre ØTI-flagg. Dette gjelder både
før, under og etter arrangement. Det skal føres kjørebok. Denne kan brukes til evaluering av
gitt tillatelse og for en vurdering av en evt. flerårig tillatelse. Kjørebok skal fremvises ved evt.
kontroll.
Saksutredning:
Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) søker tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til
gjennomføring av idrettsarrangementer. Dette gjelder følgende arrangementer:
1. Hafjell Skimarathon, 27. februar 2021.
2. Øyersprinten, 28. februar 2021.
3. Janteloppet, 3. april 2021.
4. Mosetertoppen Supersprint, 3. april 2021.
5. Lillehammer Troll Ski Marathon 10. april 2021.
Det søkes om snøscootertransport for:
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Massemedia (Janteloppet og Mosetertoppen supersprint).
Opprigging og nedrigging (alle arrangementer).
Renndagene – nødvendige oppgaver/tjenester, en bånd vogn for innhenting av
løpere som ikke rekker sperrefrist.
- Sanitet (alle renndager).
- Ekstra kjøring med prepareringsmaskin.
- Trollski Maraton er et arrangement hvor ØTI er delarrangør. Under avvikling av
rennet vil det være snøscootere som følger løpet og med materiell og personell fra
de samarbeidende idrettslag. Disse vil også kjøre gjennom Øyerfjellet.
Se vedlagt søknad for utfyllende informasjon på enkeltelementer.
Det beskrives i søknad at alle som fører snøscooter under forberedelse-, gjennomførings- og
opprydnings- fasen vil utstyres med funksjonærvest og at snøscooteren merkes med ØTI
vimpel. ØTI disponerer iht. søknaden 2 snøscootere, og har kun et fåtall førere, disse har
gyldig sertifikat, kjennskap til fjellet og nødvendig opplæring om kjøring i forbindelse med
arrangement.
Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps vil under arrangementer bidra med sitt
materiell og sitt personell. Dersom Hjelpekorpset ikke er medisinsk ansvarlig under
arrangement vil ØTI stille med nødvendig materiell.
ØTI har forsikringer som dekker skader både på frivillige og internt mannskap under
arrangement, samt ansvarsforsikring. Rennene følger de til enhver tid gjeldene Covid-19
bestemmelsene.
ØTI begrunner behovet med at det vil sikre en forsvarlig og effektiv gjennomføring av
arrangement. ØTI og samarbeidspartnere er kjent med Motorferdselsloven og tar hensyn til
naturmiljø og trivsel ved motorisert ferdsel i utmark. Det er i ØTI sin interesse å
effektivisere logistikk og begrense kjøringen. Det vil spare laget for tid, penger, maskin- og
mannskapsressurser og redusere risiko ved f.eks. påkjørsler.
Planlagte løype traséer ligger vedlagt. Fire av arrangementene starter og slutter ved
Mosetertoppen Skisenter, foruten om Janteloppet som starter og slutter ved Pellestova. Hva
gjelder løypekjøring for Janteloppet er dette behandlet i e-post av 28.01.2021 og ligger
vedlagt. I samme e-post ble også gitt tillatelse for transport av massemedia den 2. februar
for forberedelse til Janteloppet med vilkår om bruk av løyvekjører.
Lovgrunnlag:
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet
forbudt jf. motorferdsellovens § 3, men både motorferdselloven og motorferdselforskriften
åpner for enkelte unntak, enten med direkte hjemmel i lov eller forskrift, eller etter søknad.
Unntakstilfellene dreier seg i all hovedsak til formål av allmennyttig karakter.
Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988
(Motorferdselforskriften) § 3 første ledd, bokstav e) sier at bruk av motorkjøretøy på
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vinterføre for opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker er tillatt under følgende
forutsetninger:
1. det må gjelde skiløyper eller bakker for allmennheten eller for konkurranser.
2. det må være kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter som står
for prepareringen
I tillegg står det i forskriften at kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring, herunder
om områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring og utstyr med videre. Det gjøres
blant annet for å unngå brukerkonflikter og konflikter med andre interesser der det er et
stort omfang av preparerte løyper.
Iht. forskriften § 6 «kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5 dersom søkeren
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.»
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Ingen av løypene berører arealer i Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder,
Øyer kommune, Oppland.
Uttalelser:
Saken må godkjennes av grunneier.
Øyer kommune har etterspurt uttalelse fra Øyer fjellstyre i saken. Iht. fjellovens § 12 tredje
ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel
i utmark. Øyer fjellstyret gir i vedtak av 01.02.2021 tillatelse til motorisert ferdsel i
forbindelse med ØTI sine arrangementer i 2021, tillatelsen gjelder for de deler av
arrangementene som foregår i statsallmenningen.
Vurdering:
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som
reguleres.
Kommunedirektøren mener at preparering av skiløyper i etablerte traseer kan gjennomføres
uten særskilt tillatelse da dette har direkte hjemmel i forskriften § 3 første ledd bokstav e).
Skiløypene opparbeides for konkurranse, således er forutsetning nr. 1 oppfylt. Øyer
turskiløyper står for prepareringen av løypene og kan etter kommunens oppfatning
karakteriseres som et turlag som tilrettelegger for friluftsliv i området, samt er ØTI arrangør
og representerer et idrettslag. Dermed mener kommunen at også forutsetning nr. 2 er
oppfylt.
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Øvrig kjøring med motorkjøretøyer er i søknaden beskrevet til å være bl.a. stikking/merking
av løyper, massemedia, utkjøring av materiale til matstasjoner, støttefunksjoner under
rennavvikling, bånd vogn, opprydning og sanitet m.m. Kommunedirektøren er av den
oppfatning at det behovet som er skissert er i tråd med forståelsen av «anerkjente
nytteformål» og at kommunen som utgangspunkt bør gi tillatelse i saker som dette.
Kommunedirektøren forutsetter at all ferdsel foregår i allerede etablerte traseer, samt de
avklarte endringer fra opprinnelige løyper for Janteloppet. Videre forutsetter
kommunedirektøren at kjøring som beskrevet derfor ikke vil være til vesentlig skade eller
ulempe på natur eller nærmiljø. Det legges til grunn at kjøring begrenses til et minimum og
at all kjøring foregår aktsomt og hensynsfullt overfor andre som ferdes i de samme traseer.
Videre legges det til grunn at alle førere er uniformert og at ekvipasjene fører ØTI-flagg som
foreskrevet i søknaden. Det presiseres at alle førere må ha gyldig sertifikat for den aktuelle
kjøretøygruppe. Kommunedirektøren mener det skal føres kjørebok. Dette for å ha et bedre
grunnlag til å vurdere behov ved senere arrangementer og en eventuell flerårig tillatelse. Det
er også viktig å kunne dokumentere kjøring overfor kontrollerende myndighet.
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht virkningen på natur og naturmiljø
og mht kjente natur-/miljøverdier i området. Det er i områdene registrert hekkende
myrhauk (EN – sterkt truet), dobbeltbekkasin (NT – nær truet) og brushane (EN – sterkt
truet), registreringene er gjort over flere år. Leik/hekkeperioden for de tre arten starter
normalt i mai-juni måned (faktaark - Birdlife.no). I følge faktaark utarbeidet av Norsk
Ornitologisk Forening (birdlife.no) påvirkes artene tildeles av menneskelig forstyrrelser og
ferdsel. Kommunedirektøren anser arten ivaretatt ved at hekkeperioden ikke er startet før
etter at arrangementer og opprydding er ferdig og vil i så måte ikke påvirke artene
nevneverdig. Ut over disse registreringen er et det ikke registrert truede eller sårbare arter
langs omsøkt traseer. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i de indre områdene av
Øyerfjellet, men dette er lite sannsynlig i områdene det her er snakk om. En anser føre-varprinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. Det er her vesentlig at all ferdsel foregår i
allerede etablerte traseer. En ser dermed heller ikke at økosystemet blir vesentlig
påvirket av tiltaket. Når det gjelder miljøforsvarlige teknikker skal det kun nyttes
beltegående kjøretøyer. En ser ikke at det kan oppstå varig forringelse av natur og landskap
ved forsvarlig bruk i etablerte traseer.
Eventuelle kulturminner i grunnen er sårbare ved kjøring på lite snø, det er viktig at arrangør
påser at det er tilstrekkelig med snø.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1) Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988 gis Øyer-Tretten Idrettsforening tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i
utmark som omsøkt i forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og nedrigging av
følgende arrangementer vinteren 2021:
- Hafjell Skimarathon, 27. februar 2021.
- Øyersprinten, 28. februar 2021.
- Janteloppet, 3. april 2021.
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Mosetertoppen Supersprint, 3. april 2021.
Lillehammer Troll Ski Marathon 10. april 2021.
For Trollski Marathon 18. april gjelder tillatelsen også de samarbeidende arrangører.

2) Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for
forberedelse, gjennomføring og nedrigging av arrangement.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø, kulturminner og mennesker.
- Alle førere skal være uniformert og ekvipasjer skal føre ØTI-flagg. Dette gjelder også i
forberedelse og nedriggingsfase.
- Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
- Det skal føres kjørebok.
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Linda Hovde Nordås
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT
TIL HYNNA SETER
SØKER: RUNE EVENSEN
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Linda Hovde Nordås
21/76

Saksnr.: Utvalg
18/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: K01

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark, mottatt per e-post 10.01.21.
Sammendrag:
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer fra
Øvre Åstbru til Hynna seter. Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder
iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må
behandles som en dispensasjonsak etter § 5. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke
bruk av snøscooter for transport av varer til Hynna representere noen vesentlig skade eller
ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf
naturmangfoldloven §§ 8-12. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Rune Evensen får tillatelse til
å benytte leiekjører for transport av varer til Hynna seter.
Saksutredning:
Rune Evensen søker per e-post 10.01.21 om å utføre varetransport med snøskuter til Hynna
seter.
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Evensen oppgir i søknaden at tidspunkt for transporten er planlagt 3-4 turer i vinter og en
tur i romjulen 2021. Transporten vil forgå langs ubrøytet veg (se kart for trasé). Fra Øvre
Åstbru til Hynna er det 2,5 km. 1 km av denne strekningen ligger i Øyer kommune. Søker har
opplyst at de tidligere har benyttet seg av Norsk Folkehjelp Moelv for transport av varer og
at de ønsker å benytte seg av dem i år også.
Lovgrunnlag:
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i
nasjonal forskrift.
Transportetappens strekning i Øyer kommune ligger innenfor det som er definert som
sårbare områder iht. forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport
i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter
eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av
varer, bagasje og utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må
behandles som dispensasjonssak etter § 5. Etter § 5 kan kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til
kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som
ikke kan dekkes på annen måte. Det kan fastsettes vilkår for tillatelser etter skriftlig søknad.
Før eventuelt tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens (nml) §§ 8-12.
Uttalelser:
Saken må godkjennes av grunneier. Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt
beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel i utmark. Kommunen
har ikke sendt saken til uttalelse til fjellstyret. Det forutsettes at søker sørger for at en
eventuell godkjenning fra grunneier (fjellstyret) er på plass før tiltaket settes i gang.
Vurdering:
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr.
Det søkes om noen turer i vinterperioden, samt en tur i romjula 2021. Ved bruk av leiekjører
etter nasjonal forskrift er det ingen begrensninger i forhold til hvor mange turer som kan
benyttes. I ulike verneområder - nasjonalparker og landskapsvernområder er det ofte satt en
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begrensning på 3 – 5 turer til private hytter og setrer. I tilsvarende saker er det i dette
området gitt tillatelse til å benytte leiekjører inntil 4 turer pr sesong.
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht virkningen på natur og naturmiljø
og mht kjente natur-/miljøverdier i området. Det er i område registrert hekkende kongeørn i
2020 og territoriell i 2014. Hekkeperioden for arten starter normalt i slutten av mars og
starten på april (faktaark - Birdlife.no) og en av de mulige truslene mot arten er økt
motorisert ferdsel i utmark (Artsdatabanken). Likevel er arten registrert som livskraftig i
Norsk rødliste for arter 2015. I følge faktaarket utarbeidet av Norsk Ornitologisk Forening
(birdlife.no) bør en unngå forstyrrelser innenfor min. 400 meter fra reiret i hekkeperioden 1.
februar – 31. august. Hynna seter ligger 4-500 meter fra reiret som er registrert med en
presisjon på 100 meter i tilgjengelig kartdatabase. Kommunedirektøren anser
snøscootertransporten som et kortvarig og forbigående forstyrrelsesmoment med
tilstrekkelig avstand fra reiret. Ut over denne registreringen er et det ikke registrert truede
eller sårbare arter langs omsøkt trase. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i de
indre områdene av Øyerfjellet, men dette er lite sannsynlig i området Hynna. En anser førevar-prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. Transporten vil foregå langs ubrøytet
vinterveg. Fra Øvre Åstbru til Hynna er det 2,5 km. En ser dermed heller ikke at økosystemet
blir vesentlig påvirket av tiltaket. Når det gjelder miljøforsvarlig teknikker skal transporten
foregå med snøscooter. Bruk av snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht
naturskade, og forutsetningen for ordningen med leiekjøring er etter motorferdselloven med
tilhørende forskrifter at det benyttes snøscooter.
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og
utstyr til Hynna seter representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller
naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Rune Evensen tillatelse til bruk av snøscooter for transport av redskap og varer
til hytte ved Hynna seter.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021.
- Tillatelsen gjelder 4 tur (tur/retur) med snøscooter i perioden februar – april.
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter i romjulen 2021.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Linda Hovde Nordås
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marie Skavnes
21/220

Saksnr.: Utvalg
19/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: K01

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark, mottatt per e-post 18.01.21.
Sammendrag:
Gunnar Bjørnstad søker om å benytte snøscooter (leiekjører) til hytta på Lyngen. Formålet er
å frakte inn utstyr for vedlikehold. Tidsrammen som omsøkes er èn tur-retur og trasèen er
Holmsetra-NerÅsta-Lyngen via ØverÅsta. Trasèen går i terreng som er karakterisert som
sårbare og inkluderes av egen forskrift. Kommunedirektøren anser tiltaket som innenfor
nytteformålet og at det ikke gir negative konsekvenser jmf. naturmangfoldloven §§ 8-12, og
innstiller derfor at tillatelse gis på vilkår.
Saksutredning:
Gunnar Bjørnstad søker per e-post 18.01.21 om å utføre varetransport med snøscooter til
hans hytte på Lyngen (Lyngsjøen).

Hytta har gnr/bnr/fnr 155/1/237 (rødt merke på kart)
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Bjørnstad oppgir i søknaden at tidspunkt for transporten er planlagt mars-april 2021,
avhengig av været og avtale med scooterkjører. Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekors er
kontaktet av Bjørnstad til å foreta scooterkjøringen, og har svart positivt med forbehold om
tillatelse fra kommunen.
Bakgrunn for transporten er for å frakte inn utstyr for innvendig oppgradering av hytta
(kjøkkeninnredning, ventilasjon, takplater mm.), i tillegg til to personer og nødvendig
mengde mat/utstyr.
Tidsrammen som omsøkes er èn tur-retur. Trasèen oppgis Holmsetra-NerÅsta-Lyngen via
ØverÅsta.
Lovgrunnlag:
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk av
leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i nasjonal
forskrift.
Transportetappen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i forskrift om
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan leiekjører, etter søknad,
foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg i
området, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i
medhold av forskriftens § 5.
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Det kan fastsettes vilkår for tillatelser
etter skriftlig søknad.
Før eventuelt tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens (nml) §§ 8-12.
Uttalelser:
Saken må godkjennes av grunneier. Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt
beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel i utmark. Kommunen
har ikke sendt saken til uttalelse til fjellstyret. Det forutsettes at søker sørger for at en
eventuell godkjenning fra grunneier (fjellstyret) er på plass før tiltaket settes i gang.
Vurdering:
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger
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videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål,
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.
Etter Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter i fjellet og
holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å få fraktet inn både
materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så skånsom måte som
mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent nytteformål og det er mer
skånsomt at transport foregår på snø enn på barmark.
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht virkningen på natur og naturmiljø
og mht kjente natur-/miljøverdier i området. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i
de indre områdene av Øyerfjellet og dette må man ta hensyn til ved motorferdsel, slik at
villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Ved bruk av leiekjører for transport i de indre
fjellområdene i Øyer skal derfor Fjelloppsynet meldes på forhånd. Kommunedirektøren kan
ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i området. En
anser føre-var-prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt.
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske
prosesser, jf. nml. §§ 8-12.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Gunnar Bjørnstad tillatelse til bruk av snøscooter for transport av
vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Lyngen.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021.
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Marie Skavnes
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
SØKER: IVAR BRYNILDSEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marie Skavnes
21/232

Saksnr.: Utvalg
20/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: K01

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg: Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark, mottatt per e-post 21.01.2021.
Sammendrag:
Ivar Brynildsen søker om tillatelse til bruk av snøscooter (leiekjører) for å kunne måke tak på
sin støl på Snultra. Søknaden gjelder én tur og terrenget for trasé omfattes av Forskrift om
motorferdsel for sårbare områder i Øyer kommune. Kommunedirektøren anser at tiltaket er
innenfor nytteformålet og at én tur langs denne trasen ikke vil gi negative konsekvenser jmf.
naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreslås at tillatelse gis, på vilkår.
Saksutredning:
Ivar Brynildsen søker om tillatelse til bruk av snøscooter for å komme seg inn til sin støl på
Snultra. Formålet med turen er å måke taket, og Brynildsen opplyser i søknaden at han har
fått tillatelse av kommunen de siste 10 årene (vintre med mye snø). Han opplyser at han skal
leie Norsk Folkehjelp på Gammelskolla i Ringsaker til å kjøre seg inn til stølen. Søknaden
gjelder 1 tur – en vei, ettersom Brynildsen vil gå på ski ned igjen i scootersporene.
Lovgrunnlag
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk av
leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf. § 5 i nasjonal
forskrift.
Transportetappen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht. forskrift om
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i forskrift om
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan leiekjører, etter søknad,
foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg i
området, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i
medhold av forskriftens § 5.
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til
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turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Det kan fastsettes vilkår for tillatelser
etter skriftlig søknad.
Før eventuelt tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Uttalelser:
Saken må godkjennes av grunneier. Iht. fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt
beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel i utmark. Kommunen
har ikke sendt saken til uttalelse til fjellstyret. Det forutsettes at søker sørger for at en
eventuell godkjenning fra grunneier (fjellstyret) er på plass før tiltaket settes i gang.

Kart som viser avreise- og ankomstpunkt (Gammelskolla – Snultra)
Vurdering:
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål,
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.
Etter Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på seterstøler og det er
en risiko at mye snø kan true tak på bygninger. Det er ikke skiløype inn til Snultra og avreise
fra Gammelskolla gir ca. 2,5 km med snøscooter – dette anses å være den korteste aktuelle
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scooterstrekningen. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så skånsom måte som
mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent nytteformål.
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht. virkningen på natur og naturmiljø
og mht. kjente natur-/miljøverdier i området. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i
de indre områdene av Øyerfjellet og dette må man ta hensyn til ved motorferdsel, slik at
villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Ved bruk av leiekjører for transport i de indre
fjellområdene i Øyer skal derfor Fjelloppsynet meldes på forhånd. Kommunedirektøren kan
ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i området. En
anser føre-var-prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt.
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske
prosesser, jf. Naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Ivar Brynildsen tillatelse til bruk av snøscooter for å komme seg inn til sin støl
på Snultra for å måke tak.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Marie Skavnes
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG SØKER: MORTEN OLSTADJORDET

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marie Skavnes
21/339

Saksnr.: Utvalg
21/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: K01

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg: Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad om motorferdsel på ubrøytet skogsbilveg, med vedlagt kart, mottatt per e-post
25.01.21
Sammendrag:
Morten Olstadjordet søker om tillatelse til bruk av ATV for oppkjøring av skiløyper på
ubrøytet skogsbilveg på Nordbygdsmorka. Løypene skal være til bruk for allmennheten.
Traséen går ikke i områder omfattet av Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare
områder i Øyer kommune. Kommunedirektøren foreslår at tillatelse gis på vilkår.
Saksutredning:
Morten Olstadjordet søker om tillatelse til oppkjøring av skiløyper til allmenn benyttelse
langs ubrøytet skogsbilveg på Nordbygdsmorka i Øyer kommune. Prepareringen vil utføres
med ATV med belter, og enspors sporsetter. Ifølge søknaden er etableringen av løypetilbud i
overenskomst med styret for veglaget, og gjennomføres kun dersom det ikke skal
gjennomføres skogsdrift eller annen aktivitet langs vegene. Parkeringsplass ved avkjøring av
Nordbygdsvegen blir også brøytet og tilrettelagt på privat basis for tilbudet.
Lovgrunnlag:
I Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 2 står det følgende:
Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det
samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.
All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt jf. motorferdsellovens § 3, men
både motorferdselloven og motorferdselforskriften åpner for enkelte unntak, enten med
direkte hjemmel i lov eller forskrift, eller etter søknad. Unntakstilfellene dreier seg i all
hovedsak til formål av allmennyttig karakter.
Motorferdselforskriftens § 3 første ledd, bokstav e) sier at bruk av motorkjøretøy på
vinterføre for opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker er tillatt under følgende
forutsetninger:
1.
det må gjelde skiløyper eller bakker for allmennheten eller for konkurranser.
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2.
det må være kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter som står
for prepareringen
I samme lov, § 6 står følgende:
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven.
Tillatelse etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen
kan sette vilkår for tillatelsen.
Arealet for skiløypetrasèen faller ikke innunder Forskrift om motorferdsel i utmark for
sårbare områder i Øyer kommune.

Kart: Trasè er merket på kartet med «doble streker»
Vurdering:
I søknaden opplyses det at skiløypene skal være åpne for allmennheten, og det tilrettelegges
også for parkering. Dette tilsier at den første forutsetningen ovenfor er oppfylt.
Søker er privatperson og derfor oppfylles ikke forutsetning nr. 2, noe som gjør politisk
behandling av søknaden nødvendig.
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Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål,
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.
Skiløypene skal følge skogsbilvei, med en trasè på til sammen 11 km. Det at motorferdselen
går på ubrøytet skogsbilvei gir liten risiko for negativ virkning på sårbar natur.
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Ut ifra
kartdatabaser vurderes det ikke som at naturvernområder, naturtyper, nasjonale arter,
rødlistearter, kulturminner eller andre allmenne interesser kommer i konflikt med
oppkjøring av skiløypene.
Kommunedirektøren anser tiltaket som positivt og innenfor nytteformålets rammer.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gis Morten Olstadjordet
tillatelse til bruk av ATV for etablering av skiløype langs ubrøytet skogsbilveg på
Nordbygdsmorka i Øyer kommune.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder vinteren 2021
- Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å
unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
- Det skal føres kjørebok.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Marie Skavnes
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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - JERVEBÅS
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Arkivsaksnr.:

Marie Skavnes
21/367

Saksnr.: Utvalg
22/21
Plan- og miljøutvalget

Arkiv: K01

Møtedato
16.02.2021

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Tidligere tillatelser til Kjell Kruke for bruk av snøscooter i forbindelse med jervebås, gitt for 2
år av gangen.
Sammendrag:
Fangstmann Kjell Kruke søker om tillatelse til å kjøre snøscooter for administrering av
jervebås. Han har fått tillatelser til formålet tidligere og disse har vært for to år av gangen.
Det er Kjell Kruke og Knut Sørlundsengen som har scooteransvar i arbeidet.
Kommunedirektøren anser at tiltaket har et godt nytteformål og at det kan gis ny toårig
tillatelse (2021-2022), på vilkår.
Saksutredning:
Kjell Kruke søker om forlengelse av tillatelse til å kjøre snøscooter for administrering av
jervebåser. I forbindelse med Jerveprosjektet i Øyer ble det utplassert fangstbåser for jerv.
Prosjektet hadde som mål å effektivisere lisensfellinga av jerv. Det er Kjell Kruke og Knut
Sørlundsengen som har scooteransvar i arbeidet. Jerv har vært den største
skadevolderen på sau og de siste årene har det også vært fast tilhold av jerv i Øyer.
Skadefelling av jerv på barmark er svært vanskelig og ressurskrevende. Det er derfor viktig at
man får tatt ut tildelt kvote på lisensfelling. Lisensfelling er ikke ordinær jakt, men
skademotivert felling av et bestemt antall individer ut fra et behov om å redusere skade på
husdyr. Det arbeides også med å trene hund for å effektivisere jakt og skadefelling på jerv.
Gode hundeekvipasjer har gitt resultater i andre kommuner, eksempelvis Stor-Elvdal som
grenser til Øyer.
Jervebåsene er i aktiv funksjon og er godkjent av Statens naturoppsyn.
Båsene er i samråd med Øyer fjellstyre og Statskog plassert på Gråkorphaugen og Augsætra.
Fangstmann Kjell Kruke har ansvaret for tilsyn med båsene og utlegging av åte. Traséen som
brukes er Hornsjø – Bøsetra – Gråkorphaugen, der tur/retur kjøres i samme spor.
Lovgrunnlag
Etter § 5 b), andre ledd, i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag kan kommunen etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av åte
og åtebuer i forbindelse med lisensfelling av jerv. Før eventuell tillatelse kan gis, skal
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transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for natur og naturmiljø. Det følger
videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal
reguleres.
Etter § 6 i samme forskrift kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som
kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5
dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan
dekkes på annen måte.
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
Transportetappen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht. forskrift om
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune.
Uttalelser:
Saken må godkjennes av grunneier. Iht. fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt
beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel i utmark. Kommunen
har ikke sendt saken til uttalelse til fjellstyret. Det forutsettes at søker sørger for at en
eventuell godkjenning fra grunneier (fjellstyret) er på plass før tiltaket settes i gang.
Vurdering:
I Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag står det:
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og
tilsyn med jervebåser som er tillatt av fylkesmannen etter forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om
utøvelse av jakt, felling og fangst § 31 første ledd bokstav a). Kommunen kan etter søknad gi
tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med
felling av jerv. Kjøring etter første og annet punktum skal skje etter bestemte traseer som
angis i kommunens vedtak. Antall tillatte turer etter annet punktum skal avgrenses og
framgå av tillatelsen. Lisenshaver skal føre logg som på forespørsel må forevises til
naturoppsynet.
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht. virkningen på natur og naturmiljø
og mht. kjente natur-/miljøverdier i området. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i
de indre områdene av Øyerfjellet og dette må man ta hensyn til ved motorferdsel, slik at
villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Kommunedirektøren kan ikke se at slik transport vil
ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i området. En anser føre-var-prinsippet som
tilfredsstillende hensyntatt.
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske
prosesser, jf. nml. §§ 8-12.
Øyer kommune er beiteprioritert område iht. Rovviltforliket av 2011. Dette tilsier at beitedyr
skal ha prioritet. Ifølge gjeldende beitebruksplan for Øyer kommune går tilnærmet all sauen
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på utmarksbeite (7782 sau og lam, 2013). I gjeldende kommunedelplan landbruk står det om
utmarksbeite: Det må arbeides på mange plan for å redusere rovvilt-belastningen; inkludert
å tilrettelegge for mer effektiv lisensjakt.
Kommunedirektøren vurderer at tiltaket er et viktig nytteformål med tanke på
utmarksnæringa i kommunen, samt for å videreføre den kompetanse og erfaring
Jerveprosjektet har gitt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 b) og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag, og § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune, får fangstmann Kjell Kruke tillatelse til bruk av snøscooter for
tilsyn av jervebåser, samt for transport nødvendig utstyr, mannskap, hund og åte.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
-Tillatelsen gjelder transport langs omsøkt traseer og som beskrevet ovenfor i
saksutredningen.
- Tillatelsen gjelder for perioden 2021 – 2022.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
- Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
innen 14. april for hver sesong.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.

Ådne Bakke
Kommunedirektør

Marie Skavnes
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HØRING AV ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT OM LADEKLARE BYGG (20/4377)
HØRING AV FORSKRIFT OM KOMMUNAL BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING
HØRING - ENDRING I FORSKRIFT OM DOKUMENTASJON AV BYGGEVARER OG
BYGGEVAREFORORDNINGEN
HØRING - INNLANDET OG VIKEN VANNREGION: REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER ER
PÅ HØRING 1.2 - 31.5.2021
SØKNAD TILSKUDD BEITETAKST 2021
FAGLIG VURDERING AV MULIGE NASJONALPARKOMRÅDER
INFORMASJON TIL KOMMUNENE: STØTTE TIL KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD +
VARSLINGSPLIKT HJORTEVILT
FYLKESKOMMUNALE VASSDRAGSMIDLER 2021 – SØKNADSFRIST
HØRING FESTE 621 - UTTALELSE – DYRKINGSPARSELL
OVERSENDELSE TIL ALLE KOMMUNER - OMBUDSMANNENS RAPPORTER OM
DISPENSASJONER I STRANDSONEN m/vedlegg
FORBUD MOT FYRING MED FOSSIL OLJE TIL BYGGVARME PÅ BYGGEPLASSER FRA 2022
REFERAT FRA MØTE OM STANS I PÅLEGG OM UTSETTING AV MJØSAURE m/vedlegg
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.
Ådne Bakke
Kommunedirektør

Laila Odden
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