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MUSDALSÆTER HØGSVEA - 201711 - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: REGPL 201711  
Arkivsaksnr.: 17/1844     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 02.03.21 
Planbestemmelser, datert 03.03.21 
Planbeskrivelse, datert 03.03.21 
ROS-analyse, datert 26.01.21 
Flomfarevurdering, datert 20.01.21 
VA-plan H001, datert 12.09.20 
Planprogram, datert 29.10.18 
Massedeponi  
Oversikt veger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplan for Øyer, vedtatt 2018. 
Særutskrift fastsetting av planprogram, vedtatt 29.11.18 i KST-sak 102/18 
 
Sammendrag: 
Reguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea er utarbeidet med utgangspunkt i planprogram 
vedtatt 29.11.18. Planen legger til rette for bygging av inntil 93 frittliggende fritidsboliger, og 
utgjør en utvidelse av eksisterende plan for Musdalssæter (planID 160.) Kommunedirektøren 
anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye fritidsboliger, som en utvidelse av 
Musdalssæter hyttegrend. Det legges opp til ca. 90 frittliggende fritidsboliger, samt 
grønnstruktur, kjøreveger, skiløyper og massedeponi. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Areal+ på vegne av Musdalsæter hyttegrend AS. 
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger vest og opp for Tretten, nær kommunegrensen mot Gausdal. Adkomst er 
via Djupedalsvegen. I sør-vest grenser planområdet til Musdalsæter hyttegrend som er ei 
setergrend med spredte hytter i LNF-områder, mens området for øvrig består av skog og 
myr. Terrenget i planområdet skråner hovedsakelig mot sør/sørøst. Området ligger delvis i 
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vernskogbeltet, men det er gitt tillatelse til å hugge skogen i samsvar med avsatt arealbruk i 
kommuneplanen.  
 

  
PLANSTATUS OG PLANPROSESS 
Kommuneplanens arealdel var under 
revisjon når initiativtakerne ønsket 
planoppstart. Planområdet var foreslått 
som fremtidig byggeområde i denne 
revisjonen, og det ble fremmet ønske 
om å starte reguleringsarbeid gjennom 
et planprogram. Kommunedirektøren 
vurderte derfor at tiltaket faller inn 
under forskrift om 
konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 
6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder som 
ikke er i samsvar med overordnet plan.) 
Det ble derfor satt krav om planprogram og konsekvensutredning. Med varsling av oppstart 
20.06.20, fulgte også forslag til planprogram. Det kom inn 8 uttalelser til varsel om 
oppstart/forslag til planforslag – disse er vurdert og innarbeidet i planprogrammet.  
 
27.09.20, ble kommuneplanens arealdel vedtatt og området ble avsatt til fremtidig område 
for fritidsbebyggelse (BF2.) Planen samsvarer dermed med overordnet plan, men en mindre 
justering av planavgrensningen gjør at den også inkluderer 8 daa som i utgangspunktet er 
avsatt til LNFR. Planbeskrivelsen inkluderer dermed også konsekvensutredning med tema 
belyst i planprogrammet (vedtatt 29.11.18.)  
 
 
PLANFORSLAGET 
 
Konsekvensutredning 

- Naturressurser/landbruk 
Vegetasjonsdekket er registrert som barskog med lav bonitet. Det vurderes at beitet i 
byggesonen er nyttbart beite, men av liten/mindre betydning for beitebehovet i Tretten 
vestside. I KU til kommuneplanens arealdel, konkluderes det med at beite i liten grad vil bli 
påvirket av utbygging.  
 

Planområdet er markert i mørkerød sirkel, vest for Tretten Dagens situasjon

Planområdet merket BF2 i kommuneplankartet.
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Utbyggingen er vurdert å gi liten negativ konsekvens for naturressurser/landbruk. 
- Naturmangfold/naturverdier 

Planområdet ligger i utkanten av et sammenhengende vernskogbelte. Hogst og fjerning av 
tre og vegetasjon i friområder skal skje etter reglene for verneskogforskriften i kommunen. 
Området har et tynt jordsmonndekke. Skogbeltet avtar i øvre del av planområdet. I et større 
perspektiv ligger Musdalsætra med relativt god avstand til områder med høyt innhold av 
sårbare eller trua dyre- og plantearter. 
 
Utbyggingen er vurdert å gi ubetydelig/liten negativ konsekvens for 
naturmangfold/naturverdier. 
 

- Landskapsbilde og terrenginngrep 
Planlagt bebyggelse skal i hovedsak være én etasje med saltak. For hytter uten underetasje 
skal synlig grunnmur, pilarer og fyllinger ikke overstige 100 cm. Dersom hytten ligger i 
terreng med skråning på 1:4 eller mer skal det bygges med sokkeletasje. 
Bebyggelsesmønsteret søker å oppnå best mulig terrengtilpasning. Helningskart er brukt 
aktivt i planleggingen og tomter er lagt på de flatere partiene. Enkelte steder går brattere 
parti inn på tomtene, men her er det lommer med flatere partier som gir naturlige 
byggesoner. Det er to områder sentralt i planen er regulert til kombinert formål 
deponi/friluftsformål. Dette er forsenkninger i terrenget som er egnet til deponi. I tillegg er 
det et deponi som ferdigstilles p.t innenefor planavgrensningen. Deponiene tilbakeføres til 
friluftsformål etter endt deponering og det er forankret i bestemmelsene at de skal 
revegeteres.  
 
Utbyggingen er vurdert å gi liten negativ konsekvens for landskapsbilde og terrenginngrep. 
 
Begrunnelse for justert formålsgrense 
Et areal ligger utenfor det som er avsatt til byggeområde i 
kommuneplanens arealdel (markert 1 i kartet.) Dette 
begrunnes med at vegen er plassert mellom to flatere parti 
som egner seg som byggeområde, og ved å utvide 
formålsgrensen blir det en rasjonell to-sidig utnyttelse av 
atkomstvegen. Videre er et større myrlendt området øst i 
planområdet ikke egnet for bebyggelse. I sørvest (markert 2 i 
kartet) er det foreslått en fortetting i det som er avsatt til 
friluftsformål i eksisterende plan for musdalssæter, da 
området ansees som egnet for bebyggelse. 
 
ROS-analyse 
Uønskede hendelser er identifisert på overordnet nivå vha. sjekkliste for potensielle 
hendelser. Det er avdekket tre hendelser som er vurdert nærmere mht. sannsynlighet og 
konsekvens. 

- Tilgang for nødetater; Det planlegges ingen permanent gjennomkjøring i området 
vinterstid. Gjennomkjøring er åpen i sommerhalvåret. Manglende tilkomst for 
nødetater forutsetter likevel sammenfall av to lite sannsynlige konsekvenser, eks. 
alvorlig trafikkulykke som stenger vegen, etterfulgt av brann/ulykke som krever 
utrykning innenfor stengt veg. 

1

2

Utvidet formålsgrense
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- Overvann og avrenning til bekker; Det er utarbeidet egen overvannsplan for 
området. Se eget avsnitt.  

- Skog og lyng-brann; Kan forårsakes av menneskesvikt, tørkeperioder og 
selvantennelse. Utbygging øker faren noe, men sannsynligheten for at det skal 
oppstå brann er liten.  

Det er foreslått avbøtende tiltak, i hovedsak med tanke på håndtering av flom/overvann 
(se avsnitt om overvann under.) Det fremgår av ROS-analysen at dersom planforslaget 
utformes i samsvar med anbefalingene vil risikoen i planområdet bli lik som eller til og 
med lavere enn den er i dag. 
 
Overvann 
Skred AS har gjennomført flomfarevurdering og 
utarbeidet faresone langs bekken som renner fra nord 
til sør gjennom planområdet. Den vurderte faresonen 
berører delvis 7 tomter i reguleringsplan, og det er i 
rapporten gitt forslag til avbøtende tiltak i tilknytning 
til disse tomtene. Dette inkluderer heving av terreng til 
kote +812m (A,) avskjæring langs veger (B,) øking av 
kapasitet til stikkrenne (C,) og sikre god overhøyde fra 
ny vei til bunn bekk (D.) De aktuelle tiltakene er satt 
som bestemmelsessoner, og medtatt i rekkefølgekrav. 
Faresonen er dermed justert iht. tiltakene og berører 
ikke tomtene, bortsett fra et lite hjørne på tomt 84. 
Denne tomten er sikret ved at det er satt i 
bestemmelsene at det ikke kan oppføres bebyggelse 
innenfor faresonen. 
 

Terrenginngrep 
Det er lagt stor vekt på terrengtilpasning av tomter og veistruktur 
for å begrense terrenginngrepene. Det er i tillegg regulert 
gjennomgående grønnstruktur som bevarer de brattere partiene 
ubebygd og for å beholde vegetasjonsskjerm mellom gruppene av 
bebyggelse. Sokkeletasje kreves i terreng brattere enn 1:4 for å 
begrense terrenginngrep. Det er også satt begrensning på 
skjæring/fylling. 
 
 
 
 

Utforming og utnyttelsesgrad 
Planforslaget viser til sammen 93 tomter og legger til rette for et tradisjonelt 
utbyggingsmønster med tomtestørrelser fra 1-2 dekar med høy teknisk standard. Det kan 
oppføres tre bygg per tomt. Utnyttelsesgrad ligger på maks BYA 20%, men maksimalt bebygd 
areal på 240m2, inkl. utvendig parkeringsareal på 40m2. Maksimal møne- og gesimshøyde er 
henholdsvis 5,5m og 3,1m. Materialbruk og fargevalg skal harmonere med omgivelsene og 
tilpasses terreng og landskap. Naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger skal benyttes, 
og tak skal tekkes med torv, tre eller skifer. 
 

Flomtiltak markert A-D, samt flomsone 
markert med blått.

Helningskart
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Foreslått tomtestruktur og bebyggelsesmønster harmonerer med strøkets karakter, 
utbyggingsmønster og tilgrensende hyttefelt. Dette gjelder også fargevalg og materialbruk 
som skal bestå av naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger.  
 
 
Grøntareal og skiløype  
Det er regulert inn skiløype gjennomgående fra sør til nord, som sikrer forbindelsen mot 
Roåker. Vegkryssing av skiløypen skal skje i plan der det er god sikt for trafikanter og 
skiløpere, og er lagt til veger med lav trafikkbelastning. Grøntareal for øvrig har som hensikt 
å dele opp byggefeltene, og utgjør mange steder bratte areal som ikke er egnet til utbygging. 
Sentralt i området skal det etableres skilekområde når massedeponi er ferdigstilt. 
 
Massedeponi 
Det er regulert inn tre områder for massedeponi – ett som p.t. avsluttes, og øvrige to som 
skal benyttes, ett av gangen. Områdene har naturlige forsenkninger i terrenget hvor 
overskuddsmasser fra utbyggingen kan deponeres midlertidig og/eller permanent. 
Områdenes funksjon som deponier skal være midlertidig og områdene vil bli tatt i 
bruk/istandsatt som en del av grønnstrukturen etter endt utbygging, hvorav G-D/F_2 skal 
brukes til skilek når det er ferdigstilt/avsluttet. Det er satt en rekke krav i bestemmelsene 
som regulerer bruken av massedeponi. 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANFORSLAG OG PLANPROSESS 
 
Konsekvensutredning og justering av plangrense 

Konsekvensutredningen redegjør for tema beskrevet i 
planprogrammet, og totalt sett medfører utbyggingen en 
liten negativ konsekvens. Området er også 
konsekvensutredet i forbindelse med 
kommuneplanprosessen, og området ble avsatt som 
byggeområde i kommuneplanen som ble vedtatt i 2018 
(underveis i reguleringsplanprosessen.) 
Kommunedirektøren mener videre det ikke er knyttet 
store ulemper ved å justere grensen som utvider 
planområdet med 8 daa ift. det som ble avsatt i 
kommuneplanen. Likevel kan det være uheldig at 
utvidelsen i sør strider med eksisterende reguleringsplan 
for Musdalssæter. I eksisterende plan er arealet regulert til 

friluftsformål, og hytteeiere på Musdalssæter vil få naboer tettere inn på seg enn 
forutsett. I dialog med regulant er de nye tomtene trukket noe mot nordøst for å 
opprettholde en 20m buffersone mot tomtene i eksisterende plan. Kommunedirektøren 
mener det må åpnes opp for fortetting, hvor dette kan gjennomføres på en god måte. 
Dette vil være i tråd med politiske signaler, og føringer fra statlige og regionale 
myndigheter.  
 
ROS-analyse og overvannsplan 
ROS-analysen ansees som tilstrekkelig, og kommunedirektøren vurderer risikoen 
knyttet til utbyggingen til å være akseptabel/håndtert. Potensielle uønskede hendelser 
er først og fremst knyttet til overvann, og dette er utredet nærmere i en egen 

Plangrensen går inn på eksisterende 
plan for Musdalssæter.
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flomfarevurdering utarbeidet av Skred AS (datert 09.02.21.) Det er i utgangspunktet 7 
tomter som blir berørt av flomsone dersom det ikke gjennomføres risikoreduserende 
tiltak. Det er videre redegjort for konkrete tiltak som er innarbeidet som 
bestemmelsessoner i plankartet, samt medtatt i bestemmelser og rekkefølgekrav. 
Faresonen er videre justert deretter, og berører nå kun en liten del av én tomt (84.) 
Hensynet til denne tomten er ivaretatt ved at det er satt i bestemmelsene at det ikke er 
tillatt å oppføre bebyggelse innenfor faresonen. Kommunedirektøren er av den 
oppfatning at hensynet til flom og overvannshåndtering er tilstrekkelig ivaretatt i 
planen. 
 
Kommunedirektøren bemerker likevel at 
overvannstiltak (A) er uheldig. Dette 
innebærer å heve planeringshøyden til kote 
+812, og strider bl.a. med bestemmelse § 3.3 
d) hvor det står følgende; «Utforming og 
plassering av bygninger og anlegg skal 
tilpasses eksisterende terreng. Valg av 
utforming og plassering skal medføre så lite 
behov for tilpasninger av terrenget med 
skjæringer, fyllinger, murer osv. som mulig. 
[…]»  
 
For å kunne plassere bygning på tomt 75 og 82 må terrenget heves mellom 0,5 og 1m. 
Dette mener kommunedirektøren er en uheldig plassering av tomt som krever at 
terrenget tilpasses hytten og ikke motsatt. Det er videre imot intensjonen om 
terrengtilpasning som skal være gjennomgående for planen, jf. planbeskrivelsen. 
Kommunedirektøren foreslår disse to tomtene tatt ut.  
 
Utnyttelsesgrad og utforming 
I planprogrammet ble det vedtatt å åpne for 60-80 hyttetomter, mens det i planforslaget er 
regulert inn 93 tomter. I utgangspunktet skal man forholde seg til premissene som legges i 
planprogrammet. Avviket fra planprogrammet begrunnes av regulant i mer kunnskap og 
nærmere prosjektering som åpnet for å innta ytterligere hyttetomter.  
 
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med eksisterende hyttefelt på Musdalssæter, og 
er forankret i bestemmelsene. Dette er spesielt viktig siden planområdet er å anse som en 
utvidelse av Musdalssæter hyttegrend. Størrelsen på hyttetomtene tilsvarer eksisterende 
hyttefelt og ligger på mellom 1 og 2 daa. Dette er ikke i tråd med overordnede signaler om å 
legge til rette for fortetting, da det er relativt store tomter og kun én boenhet per tomt. 
Tomtestørrelsene er videre ugunstig ift. Fortetting/fradeling ved et senere tidspunkt. For å 
imøtekomme signalene om å bygge tettere, kunne en løsning vært å åpne for/kreve flere 
boenheter per tomt. Likevel må hyttefeltets perifere plassering (sammenliknet med 
Hafjellsområdet) og hensynet til tilgrensende hyttefelt også tas i betraktning.  
 
Kommunedirektøren ønsker videre å problematisere tomt 70 
som har en uheldig plassering. Dette har vært drøftet med 
regulant som ønsker å beholde tomten da den innebærer en god 
sørvendt helning. Vegbanen som omkranser tomten for å 

Tomt 75 og 82 som er foreslått hevet, er markert i rødt.

Tomt 70 er omringet av veg på 3 
– nesten 4 sider.
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komme ned til tomt 71 innebærer en del skjæring/fylling. I tillegg vil tomt 70 bli bygget inn 
på tre – nesten fire sider. Dette er uheldig i et hytteområde som i utgangspunktet legger til 
rette for større og mer «luftige» tomter. Kommunedirektøren foreslår at tomten tas ut av 
plankartet. 
 
 
Terrenginngrep og landskapstilpasning 
Som hovedregel bør bygninger og andre tiltak innrette seg etter terrenget, og ikke motsatt. 
Planområdet inneholder tydelige terrengformasjoner i form av rygger, søkk og skrenter. De 
bratteste arealene er tatt med som en del av grønnstrukturen og utgjør vegetasjonssoner 
mellom byggefeltene. De fleste tomtene inneholder tilstrekkelig med flatt areal til å kunne 
plassere hytte på akseptabelt terreng. I tillegg er det forankret i bestemmelsene at sokkel er 
et krav i terreng brattere enn 1:4, samt begrensning av fylling/skjæring på 1,5m. 
 
Adkomst til planområdet 
Det er ikke ønskelig at nye hyttefelt forringer kvaliteten av 
eksisterende hyttefelt. Flere hytteeiere som har hytte langs 
Djupedalsvegen, er bekymret for den økte trafikken 
utbyggingen vil generere. Flere av disse har direkte adkomst 
fra Djupedalsvegen. Det fremkommer av planprosessen at 
flere alternativ er vurdert, men at grunneierforhold 
kompliserer «spredningen» av trafikken, og gjør at adkomst 
hovedsakelig vil foregå langs Djupedalsvegen. Slik 
planforslaget fremgår i dag, vil tomtene 77-93 ha adkomst 
via stikkveier fra Djupedalsvegen og Musdalssætervegen, 
mens øvrige tomter vil ha adgang via Djupedalsvegen. 
 
Infrastruktur er noe som nødvendigvis medfører store 
terrenginngrep - og faktorer som trafikksikkerhet, funksjonalitet, helning, bekk, støy, 
eksisterende hytter og fremtidige hytter er viktige aspekt ved prosjektering av vegnett. 
Kommunedirektøren anser det som en akseptabel løsning å kanalisere trafikken via 
Djupedalsvegen slik det fremgår av planforslaget. Kommunedirektøren bemerker videre at 
vegen er gjennomfartsåre mot Roåker på sommeren, men at den om vinteren fungerer som 
skiløype.  
 
Skiløype 
Det er viktig med skiløype som opprettholder forbindelsen til Roåker. Plassering av skiløype 
har vært diskutert ved flere anledninger, og er nå plassert delvis langs bekkedraget. For å 
unngå uheldige inngrep som kan påvirke vannføringen, er løypen i sin helhet lagt utenfor 
flomsonen.  
 

Massedeponi 
I forbindelse med bygging av Musdalssæter hyttegrend 
(eksisterende hyttefelt) ble det opprettet et ulovlig 
massedeponi like utenfor tilhørende reguleringsplan 
(markert 3 i kartet.) Dette massedeponiet befinner seg 
innenfor plangrensen til denne reguleringsplanen, og det 

Adkomst til planområdet vil foregå 
hovedsakelig via Djupedalsvegen 
(markert med tykk pil.)
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ble tidlig i planprosessen informert om at den skulle innlemmes som en del av planen. 
Forslagsstiller har videre sett behovet for å regulere inn ytterligere massedeponi, da det 
eksisterende ferdigstilles p.t. 

 
 

 
Massedeponiene skal kun «betjene» rene overskuddsmasser internt i planområdet, samt 
tilgrensende reguleringsplan for Musdalssæter - dette er forankret i bestemmelsene. 
Regulant begrunner plasseringen av deponiene med at de plasseres i naturlige 
forsenkninger, og at landskapsvirkningen dermed blir begrenset. Skred AS har i sin 
flomfarevurdering også vurdert massedeponi G-D/F_1 (markert 1 i kartutsnittet over) ift. 
overvann, da deponiet ligger i et søkk. Det konkluderes med at det må opprettholdes et 
definert lavbrekk som sikrer at vannet får samme drensretning som i dag. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
 

Kommunedirektøren bemerker videre at deponi kan være store 
landskapsinngrep, men opplever at planen legger opp til en 
hensiktsmessig bruk av deponi. Det er krav om etappeplan for fylling, 
og kun ett deponi kan benyttes av gangen. I tillegg skal deponiene 
ferdigstilles med stedegen vegetasjon og tilpasses fremtidig bruk som 
friområde. G-D/F_1 er tenkt å benyttes som rekreasjonsområde med 
akebakke og mulighet for enkel skilek – det åpnes for tilrettelegging 
med sitteplasser, bålplass, gapahuk. Dette mener kommunedirektøren 
er god etterbruk av deponiområde. I sin vurdering vektlegger 
kommunedirektøren også klimaperspektivet ved at man har en lokal 
håndtering av overskuddsmasse. 
 
 

Massedeponi G-D/F_1 har en sentral plassering i hyttefeltet, noe som gjør at den egner seg 
til skilekområde. Likevel vil den i første omgang fungere som deponi, som i tillegg til å 
utgjøre et stort landskapssår, også vil innebære en del tungtransport den tiden det er i bruk. 
Tomt 60 ligger i umiddelbar nærhet til dette deponiet. Det er derfor sikret i bestemmelsene 
at byggetiltak på denne tomten ikke er tillatt før det aktuelle deponiet er ferdigstilt.   
 
Videre grenser tomtene 36-38 mot massedeponi G-D/F_2. Det er kommet frem til at 
landskapshensynet til disse tomtene kan ivaretas ved å plassere en hensynssone (delvis på 
tomtene og delvis innenfor deponiet,) hvor vegetasjon skal bevares. Dette skal fungere som 
en vegetasjonsskjerm mot deponiet med hensyn til støy/støv/innsyn. Dette er ivaretatt i 
bestemmelsene. 
 
Rekkefølgekrav 
Planforslaget innebærer en økning på rett i underkant av 
100 hytteenheter på vestsiden av Tretten. Dette anser 
kommunedirektøren som en vesentlig økning som vil føre 
til økt trafikkbelastning på Musdalsvegen. I tråd med 
kommunens trafikksikkerhetsplan er det lagt inn fremtidig 
gang- og sykkelveg langs Musdalsvegen i kommuneplanens 

Fremtidig gang- og sykkelveg (markert 
med svart pil) sett i sammenheng med 
planområdet

Massedeponiene sett i 
forhold til tomter som må 
hensyntas (markert i rød 
sirkel.) 

Massedeponiene markert i rødt. 
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arealdel fra 2018. Gang- og sykkelvegens funksjon er først og fremst å bevare sikkerheten til 
eksisterende og fremtidige boligfelt på vestsiden av Tretten, samt legge til rette for myke 
trafikanter og redusere bilbehovet. Det er antatt at samtlige hytteeiere på Musdalssæter vil 
benytte seg av Musdalsvegen, og gang- og sykkelvegen utgjør i denne sammenheng et 
avbøtende tiltak mot trafikkbelastningen som utbyggingen vil medføre. 
 

Det følger av § 12-7 nr. 10 at kommunen kan stille krav om at 
infrastruktur må være «tilstrekkelig etablert» før utbygging av 
et område kan skje. Pbl. § 12-7 nr. 10 åpner videre for at også 
infrastruktur utenfor reguleringsplanen kan inngå som 
rekkefølgekrav. I denne sammenhengen er gang- og 
sykkelvegen som er avsatt i kommuneplanen, vurdert til å 
være nødvendig infrastruktur som må etableres i forbindelse 
med hytteutbygging på vestsiden av Tretten. For at 
kommunen skal kunne stille et slikt krav, fremgår det av pbl. § 
12-7 at det må gjøres en nødvendighetsvurdering. Dette betyr 
at bestemmelsen skal være saklig begrunnet i behov som 
utløses av utbyggingen. 
 
Hytteutbyggingen vil medføre økt trafikkbelastning på 
Musdalsvegen. Det er tatt i betraktning at vegen vil benyttes 
som adkomst til og fra hytten, og det forventes en utstrakt 

bruk i forbindelse med handling, ærender, adkomst til alpinanlegget og andre aktiviteter. 
Gang- og sykkelvegen er ansett som et avbøtende tiltak for å ivareta hensynet og 
trafikksikkerheten til beboerne langs Musdalvegen. Kommunedirektøren bemerker videre at 
kravet kan sikres ved inngåelse av utbyggingsavtale, jf. bestemmelse 1.4 i kommuneplanen 
for Øyer.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren foreslår at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer: 

- Tomt 70 tas ut av plankartet. 
- Tomtene 75 og 82 tas ut av plankartet og tilhørende bestemmelser tas ut av 

reguleringsplanbestemmelsene: 
«§ 3.1 b) Flomsikringstiltak innenfor BEST#1 og BEST #2 skal være ferdigstilt før det 
kan gis ferdigattest på bebyggelse på tomtene 75 og 82, ref. § 5.4 b)» 
 
«§ 5.4 b) I BEST#1 og BEST#2 skal tomtene 75 og 82 flomsikres ved å heve terrenget på 
tomtene til planeringsnivå 812 moh.» 
 

- Nytt punktinntas i rekkefølgekravene:  
«Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-og 
sykkelveg langs Musdalsvegen er etablert, fra Nordmeliakrysset til Vassrudkrysset, 
slik som avsatt i kommuneplan. Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av 
utbyggingsavtale.» 

 
 

Utklipp fra kommunedelplanen – 
fremtidig gang- og sykkelveg langs 
Musdalsvegen er markert med rød, 
stiplet linje.
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 
02.03.21 og bestemmelser datert 03.03.21 med kommunedirektørens forslag til endringer: 
 

- Tomt 70 tas ut av plankartet. 
- Tomt 75 og 82 tas ut av plankartet. 
- Bestemmelse § 3.1 b) tas ut. 
- Bestemmelse § 5.4 b) tas ut. 
- I rekkefølgekravene inntas nytt punkt om krav til gang- og sykkelveg som lyder slik: 

«Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-og 
sykkelveg langs Musdalsvegen er etablert, fra Nordmeliakrysset til Vassrudkrysset, 
slik som avsatt i kommuneplan. Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av 
utbyggingsavtale.» 

 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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PLAN ID 353 - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - BÅDSTØSVINGEN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 353  
Arkivsaksnr.: 20/4376     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart 
2. Reguleringsbestemmelser, 1989 
3. Reguleringsbestemmelser, 2000 
4. Høringsdokument med kommunedirektørens vurderinger 
5. Merknad fra Innlandet fylkeskommune 
6. Merknad fra Statens vegvesen 
7. Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet 
8. Merknad fra NVE 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med vurdering av bygging til boligformål for ubebygd tomt i plan for 
Båstøsvingen, ser kommunedirektøren det som hensiktsmessig å foreta opprydding i 
gjeldende plangrunnlag. Planen er vedtatt 27.4.1989 i KST-sak 31/89, med en planendring 
for et boligområde 31.8.2000 KST-sak 0079/00. Hele planen er å anse som utdatert. 
Kommunedirektøren fremmer derfor en plansak der gjeldende plan for Bådstøsvingen 
planID 353 foreslås opphevet. For området vil da kommuneplanen for Øyer kommune gi 
bestemmelser for fremtidige tiltak. 
 
 
Gjeldende plan 
Bådstøsvingen, planID 353, ble vedtatt 27.4.1989 i KST-sak 31/89, og delvis endret 31.8.2000 
i KST-sak 0079/00. Endringen omhandlet kun gbnr 103/18.  
 
Planen viser areal til boligformål, industriformål, friområde og trafikkformål. Planen gir 
bestemmelser i få paragrafer med begrensede føringer ift utforming, byggehøyder mv. for 
bebyggelsen i øvre del av boligfeltet. Det er ikke angitt andre høyder enn en og en halv 
etasjes bebyggelse for frittliggende boliger og ingen høydeangivelse for øvrig bebyggelse. 
Det tillates sokkel på bolig der forholdende ligger til rette for det. Endringen i år 2000 
omhandler boligbebyggelse på Anebytomta. Der er bestemmelsene detaljert til å 



  Sak 26/21 

 Side 14 av 58   

tilrettelegge for ønsket bebyggelse på denne tomten.   
 
Kommunedirektørens vurderinger ved høring 
Dersom planen oppheves blir kommuneplan for Øyer (2018-2028) gjeldende plan for 
området. I kommuneplanen er området vist som boligformål unntatt området nordøst i 
reguleringsplanen, som i kommuneplanen er lagt inn som LNF-F. 
Ved høring av kommuneplanen ble det ikke inngitt merknad til endring av dette arealet som 
ble tatt ut som byggeområde til boligformål og endret til friluftsområde.   
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at reguleringsplan for Bådstøsvingen kan 
oppheves etter prosess med medvirkning av berørte parter og regionale myndigheter. 
Planen er utdatert. 
 
 
Prosess 
Varsel om oppstart av planarbeid, - høring for opphevelse av eldre reguleringsplan 
planID353 – Bådstøsvingen, ble sendt på høring 17.12.2020, med frist for merknader 
14.2.2021. Ved fristens utløp var det kommet 4 merknader. Merknadene var fra regionale 
myndigheter.  
1. NVE, brev av 6.1.2021, viser til generelle krav til utredning og dokumentasjon der planer 
berører nedbørsfelt, flom- og overvannshådtering mv.  
 
2. Statsforvalteren i Innlandet, brev av 9.02.2021, skriver i sin kommentar til varslingen at 
Statsforvalteren kan ikke se at saken berører nasjonale eller viktige regionale interesser som 
ligger innenfor våre fagområder. Vi har ingen vesentlige merknader til varsel om oppstart. 
 
3. Statens vegvesen, brev av 11.2.2021, Statens vegvesen har som forvalter av riksveg på 
vegne av staten ingen merknader til at reguleringsplanen oppheves. Det vil være 
kommuneplanens byggegrense langs E6 på 100 m og bestemmelser om støy som er 
gjeldende for området. Slik vi ser det medfører ikke forslaget om opphevelse av 
reguleringsplanen noen konsekvenser for arbeidet med ny E6. 
 
4. Innlandet fylkeskommune, brev av 15.2.2021, sier at fylkeskommunen har ikke kjennskap 
til at forelagte opphevelse av reguleringsplan vil får konsekvenser for kulturminner. 
Boligfeltet er i stor grad ferdig utbygd og eventuelle restarealer ligger i brattlendt terreng. 
Potensialet for nyregistreringer av kulturminner synes derfor begrenset.  
Fylkeskommunen har ingen øvrige merknader til den forelagte høringen. 
 
Vurdering: 
De innkomne merknader er gjennomgått over og kommunedirektøren har følgende 
kommentar til merknadene;  
 
Innkomne merknader gir ingen nye momenter i forhold til kommunedirektørens vurderinger 
ved utsendelse av varsel og høring av opphevelse av reguleringsplanen. Det er ingen 
merknader som går mot foreslåtte endring om opphevelse av planen. Kommunedirektøren 
tar merknadene til etterretning.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - GBNR 12/28 - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - NYE VILKÅR 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 012/028  
Arkivsaksnr.: 20/3506     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
27/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Samlet saksfremstilling fra dispensasjonsbehandling den 19.01.2021 sak 2/21 
- Nye tegninger 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplanen for Øyer Sør 
 
Sammendrag: 

Det ble den 13.11.2020 søkt om dispensasjon for riving og oppføring av fritidsbolig på gbnr. 
12/28. Det omsøkte tiltaket krever dispensasjon fra LNF-formålet. Dispensasjon ble innvilget 
med vilkår. I ettertid når byggesøknaden skal behandles ser Kommunedirektøren at 
vilkårene i saken burde være formulert annerledes. 

Kommunedirektørens (KD) forslag til vedtak er å innvilge dispensasjon med vilkår. 

 

Saksutredning: 

Saksutredningen vil ikke være forandret fra dispensasjonsbehandlingen i sak 2/21 den 
19.01.2021. Det er et av vilkårene som formuleres på en annen måte. Vilkåret om høyder blir 
bedre tilpasset eksisterende planer samt bedre tilpasset utformingen på det konkrete 
tiltaket der vilkårene i sak 2/21 ikke var satt i sammenheng med tiltaket.  

 

Vurdering: 

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.  

Vurderingen av dispensasjonen vil ikke være forandret fra dispensasjonsbehandlingen i sak 
2/21 den 19.01.2021 da det nå kun er et av vilkårene som formuleres på en annen måte. 
Vilkåret om høyder er ikke tatt med i vurderingen da dette er kun satt som en begrensning 
på volum på tiltaket.  
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KD ser at vilkåret var uheldig satt da det ikke var noen direkte sammenheng mellom hvordan 
vilkåret er satt og det omsøkte tiltaket.  

Det er det andre vilkåret som er endret.  

Endringen er fra: 

- Mønehøyde inntil 8,90 m og gesimshøyde inntil 5,90 m, målt 30 cm under ferdig 
innvendig gulv.  

Til KDs forsalg: 

- Mønehøyde inntil 7,0 m og gesimshøyde inntil 5,5 m, målt fra planert terreng i 
sokkelfasaden. 

Vilkår om tillatt møne- og gesimshøyden er satt lavere enn i vedtak fra sak 2/21, men det 
målsettes fra et annet punkt. Denne målsettingen er brukt i flere planer der det er tillatt å 
bygge med sokkel. 

Ved å målsette fra planert terreng i sokkelfasaden vil den synlige høyden være gjeldene ved 
høyde måling, og vil være med å begrense det synlige volumet på bakken.  

Det omsøkte tiltaket, der de graver ned deler av sokkelen for å dempe høyden, ville blitt 
straffet ved en målsetting gitt i vilkår fra sak 2/21.  

 
fig. 1 – snitt med påsatt møne- og gesimshøyde 

 
fig.2 – viser nedgravd sokkel   fig. 3 – viser ellers lav høyde 

 
KD mener at begge de kumulative vilkårene fortsatt er oppfylt etter at vilkåret er endret. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Tiltaket er søknadspliktig 
etter pbl. § 20-1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å delvis innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen. Det settes følgende 
vilkår:  

- Maks utnyttelsesgrad begrenses til 125m2 BYA.  

- Mønehøyde inntil 7,0 m og gesimshøyde inntil 5,5 m, målt fra planert terreng i 
sokkelfasaden. 

 
 
 
Ådne Bakke                                                                                                               Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
 
 



  Sak  28/21 

Side 19 av 58  

DISPENSASJON - GBNR 13/2 - BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: GBNR 013/002  
Arkivsaksnr.: 20/3986     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, datert 04.11.20 
Vegtrasé, datert 16.08.19 
Skredfarevurdering, datert 16.09.19 
Oversikt over ferdsel, 2020 
Kartutsnitt, datert 21.03.19 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsbrev, datert 08.01.21. 
Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007. 
Nabovarsel, datert 13.08.20 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om anleggelse av ny veg over areal som er regulert til LNF-formål. Søknaden er 
sendt inn av Anders Gustav Bjørnsen v/ Advokatfellesskapet Advokatene i Vågå, på vegne av 
Ole Gunnar Kaldor Austvik. Austvik er eier og driver av landbrukseiendommen 13/2, hvor 
vegtraséen går i dag. Vegen søkes flyttet for å underlette driften på landbrukseiendommen. 
Søknaden er videre et ledd i en pågående jordskiftesak. Kommunedirektøren anbefaler å 
innvilge dispensasjonssøknaden. 
 
Saksutredning: 
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Bakgrunn:  

Tiltakets plassering og utstrekning 
Dispensasjonssøknad ble sendt til Øyer kommune den 04.11.2020. Den omsøkte vegen skal 
anlegges over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i 
kommunedelplanen. Videre vil vegen betjene en landbrukseiendom (12/82) og to 
boligeiendommer (12/104 og 12/10.) Tiltaket er dermed vurdert til å være i strid med 
reguleringsformålet, og det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet. Søknaden er et ledd i 
en pågående jordskiftesak, hvor det er et grunnvilkår at ingen av de berørte eiendommene 
skal komme skadelidende ut. Selv om det blir gitt dispensasjon i denne sammenheng, er det 
ikke gitt at vegen blir bygget. Hensyn til de berørte eiendommene må vurderes i den videre 
jordskifteprosessen, som skal sørge for at ingen kommer skadelidende ut. 
 
Plangrunnlaget: 
Kommunedelplanen for Øyer Sør, vedtatt i 2007, utgjør plangrunnlaget for berørte 
eiendommer:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartutsnitt av kommunedelplanen, hvorav den røde sirkelen markerer hvor vegen skal anlegges. 
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Området er primært regulert til LNF2, men den planlagte vegen vil også krysse et felt avsatt 
til alpin nedfartsløype (A7.) I denne sammenheng er det LNF-formålet det søkes 
dispensasjon fra, fordi slike områder i utgangspunktet er underlagt et generelt bygge- og 
anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Den eneste byggeaktiviteten 
som tillates, er den som har direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden næring. 
 
Av bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen fremgår følgende; 
«I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring […]» 
 
Den omsøkte vegen er tenkt å betjene en landbrukseiendom, men også to 
boligeiendommer, og det ansees derfor som et tiltak uavhengig av stedbunden næring. Det 
må derfor søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen. 
 

 
Foreløpig prosjektert veg utarbeidet av Structor, datert 16.08.19 
 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og 
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
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Nabovarsel og høring:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. pbl. § 19-1. Av 13 varslede eiendommer har 4 
eiendommer gitt tilsvar. Disse oppsummeres i det følgende: 
 

Hafjell alpinsenter AS Ingen kommentar eller innvending. 
Arne Grimsrud Viser til tidligere rettsrunder, sist i jordskifteretten om samme 

tema – en sak som ikke er ferdigbehandlet. Grimsrud har ikke 
noe ønske om endring av adkomst til sine eiendommer og har 
gitt uttrykk for det i nevnte rettsrunder. Er derfor forundret 
over å motta et slikt nabovarsel på dette tidspunkt. Påpeker at 
eiendom 12/104 vil få lengre privat veg med skissert løsning og 
at planlagt vegtrasé vil beslaglegge store arealer og 
vanskeliggjøre bruken av eiendom 9/1. Hevder at skissert ny 
adkomst ikke er i henhold til SVV håndbok N100 og at store 
skjæringer og fyllinger gir risiko for utglidninger. Påpeker også 
at skissert veg ligger uakseptabelt nærme bygning på eiendom 
12/104.  

Tjønntveit; Olav, Else, 
Frode, Linda 

Ønsker ikke denne vegen bygget. Den vil gi økt trafikk for 
beboere i Måkrudgutua og på deres private veg. Mener 
utbedring av eksisterende veg opptil Sørbygdsvegen er et 
bedre alternativ. 

Bjørg og Svein 
Arne Buenget 

Endring av adkomst er av ingen interesse. De vil ikke ha noen 
ny adkomst over sin eiendom. Har ingen interesse eller 
mulighet til å gi bruksrett på Måkrudgutua. 

 
Iht. pbl. § 19-1 skal også regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 
1-8. Saksutredningen er sendt ut til berørte myndigheter og følgende merknader kom inn: 
 

Statens vegvesen Tiltaket vil ikke ha noen konsekvenser for hyttefeltet i Sørlia.  
 
Trafikkøkningen forbundet med tiltaket vil etter SVV sitt syn 
være marginal.  
 
Det bemerkes at kommunedelplanen viser framtidig 
gangvegforbindelse gjennom området - fra Aaslettvegen til 
Bjørgekrysset. Den foreslåtte vegforbindelsen ligger i konflikt 
med framtidig gang- og sykkelvegforbindelse og påpeker at det 
er en ulempe dersom vegforbindelsen vanskeliggjør 
gjennomføringen av denne. Av hensyn til samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging, og målet om at flere skal gå og 
sykle, mener SVV at framtidig gang- og sykkelvegforbindelse 
må hensyntas i vurderingene av dispensasjonssøknaden.  
 
SVV er enig i kommunedirektørens vurdering om at ny 
vegforbindelse ikke bør bli benyttet til gjennomkjøring, da 
dette kan øke belastningen i de to kryssene med fylkesvegene i 
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hver ende. SVV har ingen innvendinger til at det gis 
dispensasjon, men mener det må settes følgende vilkår:  
- Vegen stenges med bom for å hindre gjennomkjøring 
- Tiltaket må ikke være til hinder for senere fremføring av gs-
veg mellom Bjørge og Åsletten 
 

NVE Det er utarbeidet en skredfarevurdering av Skred AS som bl.a. 
konkluderer med at det ikke er knyttet skredfare til vegen, og 
at den ikke utløser ny skredfare for områdene rundt. NVE 
forutsetter at tiltakene som anbefales i rapporten hensyntas.  
 
Rapporten har også illustrert hvordan det sannsynlige 
avrenningsmønsteret vil være i en tenkt situasjon der alle 
kulverter er tett, og en stor del av overflateavrenningen skje 
gjennom området for den planlagte kjørevegen. Før tiltaket 
gjennomføres forventes det at det utarbeides konkrete 
planer/løsninger for hvordan overvannet skal håndteres. Det 
må ikke oppstå økt risiko for oversvømmelser for eksisterende 
bebyggelse som følge av tiltaket. Tiltaket må heller ikke 
forhindre naturlig fordrøyning eller drenering/avrenning i 
flomveier. Påslipp av vann samlet i grøfter på tvers av terrenget 
og med nye utslippspunkt eller økt utslipp på eksisterende, kan 
utløse nye løsneområder for skred. 

Statsforvalteren i 
Innlandet 

Statsforvalteren har vurdert saken og kan ikke se at nasjonale 
eller viktige regionale interesser innafor våre fagområder blir 
berørt. De har derfor ingen vesentlige merknader. 

Innlandet 
fylkeskommune 

Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at det foreslåtte 
tiltaket vil komme i konflikt med kulturminner. Det gjøres 
imidlertid oppmerksom på at dersom det i forbindelse med 
tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov 
om kulturminner § 8.  
 
Fylkeskommunen støtter opp om kommunedirektørens forslag 
om å sette vilkår om bom for å forhindre en gjennomgående 
veg fra fv. 2522, Hundervegen, via Måkrudgutua til fv. 2560, 
Sørbygdsvegen. 
 
Fylkeskommunen forutsetter at en eventuell dispensasjon ikke 
forhindrer fremføring av en fremtidig gang- og 
sykkelforbindelse. 
 
Fylkeskommunen vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon 
under følgende forutsetninger: 
- Vegen stenges med bom, slik at gjennomkjøring mellom fv. 
2522 og fv. 2560 forhindres. 
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- Tiltaket må ikke forhindre fremføring av fremtidig gang- og 
sykkelforbindelse mellom Åsletten og Bjørge. 

 
 
Landbruksfaglig uttalelse 
Jordvern/arealressursvern 
Tiltaket berører i hovedsak skogsmark av høy bonitet som ikke er 
regnet som dyrkbar jord. Ut fra prosjekteringssnittet vil likevel 
skråningsutslag/skjæringer komme i nær berøring med areal regnet 
som dyrket mark. I den øvre vendekurven C (se kartutsnitt t.h.) vil 
både skjæring og fylling som følge av tiltaket berøre 
innmarksbeitearealer som til dels også er regnet som dyrkbar jord. 
Hvorvidt arealene som berøres eller beslaglegges i realiteten er 
nyttbare som jordbruksarealer vil følge av markas kvalitet og 
moldinnhold, det er ikke relevant om de faktisk ikke er nytta i dag. En 
skal så langt som råd er, unngå at dyrka eller dyrkbare arealer tas i bruk til andre formål enn 
landbruk. En kan ikke se at de arealene som blir berørt er vesentlige for driftsgrunnlaget på 
den berørte eiendommen eller framstår som særlig verdifulle. Om øvrige momenter taler for 
dispensasjon synes det som akseptabelt at landbruksinteressene bør vike når det gjelder 
disse arealene. 
 
Driftsulemper for landbruket 
Ved behandling av dispensasjoner i LNF må en vurdere hvorvidt det som følge av en tillatelse 
vil oppstå ulemper for landbruksdrifta i området. I dette tilfellet er det driftsulemper som 
følge av dagens situasjon som har utløst saken. Spørsmålet blir derfor om vegomlegginga vil 
medføre nye ulemper for andre gardsbruk. 
 
Store deler av dagens trasé ligger på gbnr 12/82 som er en del av driftsenheten gbnr 9/1 
tilhørende Arne Grimsrud. Det er også på denne eiendommen at mye av den nye delen av 
vegen skal ligge. Vegen går gjennom et areal som er klassifisert som innmarksbeite. Ut fra 
søknader om produksjonstilskudd var det ingen foretak i 2020 som søkte tilskudd på disse 
arealene. Det er derfor grunn til å anta at det ikke går dyr på dette beitet. Det er likevel ikke 
noe hinder for at det kan komme dyr på dette beitet i framtida. Om vegen legges om vil det i 
seg selv ha liten virkning på bruken av disse arealene. Når det gjelder gbnr 9/6 er dette en 
ubebygd eiendom på 7 daa som ikke er knyttet til annen landbrukseiendom. Utover det rene 
arealbeslaget kan en ikke se at tiltaket vil medføre ulemper for driften av denne 
eiendommen. 
 
Det er to boligeiendommer som vil få endret adkomst, noe som i seg selv ikke bør gi særlig 
økt trafikk. Ut fra forventet økt trafikkbelastning i Måkerudgutua kan en ikke se at tiltaket vil 
gi vesentlige ulemper for drifta av gardene Grimsrud og Måkerud. Situasjon på disse to 
gardene er etter det kommunen erfarer at husdyrholdet er avviklet. Det er dog en situasjon 
som kan endres i framtida. Det er uansett ikke driftsmessige forhold som gjør at 
vegomlegging klart vil virke begrensende på landbruksdrift på disse gardene. Det er 
imidlertid et spørsmål om denne vegen kan knytte Måkerudgutua sammen med 
Sørbygdsvegen og at det oppstår en utilsiktet opptrekksløsning for gjennomfartstrafikk. 
 

Vendehammer C
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Tiltaket vil utvilsomt være av stor fordel for drifta av Kaldor gbnr 13/2. Så kan det hevdes at 
eier av Kaldor selv har bidratt til situasjonen ved å ha «bygd seg inn i problemet». Utvikling 
av landbrukseiendommer og tilhørende drift er uansett innenfor arealformålet i LNF og en 
kan ut fra et landbruksfaglig ståsted ikke legge vekt på at adkomstvegen for disse   
eiendommene kom før Kaldor sin driftsutvikling på nedsiden av fylkesvegen. 
Ut fra landbruksfaglig vurdering vil driftsulempene for landbruket samlet sett blir mindre 
som følge av tiltaket. 
 
Kulturlandskap 
Denne delen av bygda har vært gjennom en storstilt utbygging siste tiårene, både med 
alpinanlegg, fritidsboligutbygging og tilhørende logistikk. Tiltaket som er planlagt i denne 
saken vil medføre et større landskapsinngrep, men det er tvilsomt om det vil skille seg 
merkbart fra andre inngrep i området. Hensynet til kulturlandskapet kan nok tillegges 
mindre vekt i saken. 
 
Andre forhold 
Vegtiltaket vil trolig bli både omfattende og kostbart. Det kan være et spørsmål om det er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt med et så omfattende tiltak til to eiendommer som allerede 
har en funksjonell adkomst. Den samfunnsmessige nytten hadde nok vært større om flere 
eiendommer kunne gjort nytte av denne vegen. En samfunnsøkonomisk nyttig løsning er i 
mange tilfeller også privatøkonomisk nyttig løsning. I det ligger at en ser muligheten for at 
tiltaket kan legge press på tilknyttede beitearealer med tanke på muligheter for framtidig 
utbygging. Om denne vegen bidrar til å legge press på omdisponering av jordbruksjord vil 
tiltaket være uheldig. 
 
Øvrige forhold som er vurdert 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
Prinsippene i nml. §§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder forvaltning av fast eiendom. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dette tilfellet å være 
tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det er ikke knyttet 
spesielle naturmangfold til området, og det er ikke nødvendig med igangsetting av 
avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold. 
 

Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Kommunedelplanen viser framtidig gangvegforbindelse 
gjennom området - fra Aaslettvegen til Bjørgekrysset (se 
kartutsnitt t.v.) Denne kan potensielt komme i konflikt med 
den foreslåtte vegforbindelsen. I tråd med merknaden til 
Statens vegvesen og statlig planretningslinje, er det viktig at 
tiltaket ikke forhindrer fremtidig gang- og sykkelveg.  
 
For øvrig kan det tenkes at trafikksikkerheten vil øke noe som 
følge av bedre standard på veg og færre konflikter med 
landbruksdrift. Men det må også tas i betraktning at den nye 
vegen nødvendigvis vil være bratt, uavhengig av hvor den 
endelige traséen legges. 
 

Tiltaket er lokalisert i den røde 
sirkelen. Den røde, tynne linjen viser 
fremtidig gang-/ sykkelveg
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Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
Deler av strekningen omfattes av en skredsone for potensiell jord- og flomskred. Det er 
utarbeidet skredrapport av Skred AS som konkluderer med at det ikke er knyttet skredfare til 
vegen, og at tiltaket ikke utløser ny skredfare for områdene rundt. 
 

NVE påpeker i sitt innspill at rapporten også har illustrert 
hvordan det sannsynlige avrenningsmønsteret vil være i en 
tenkt situasjon der alle kulverter er tett, og at en stor del av 
overflateavrenningen vil skje gjennom området for den 
planlagte kjørevegen. Før tiltaket gjennomføres forventes 
det derfor at det utarbeides konkrete planer/løsninger for 
hvordan overvannet skal håndteres. Kommunedirektøren er 
enig i vurderingen og mener det er viktig med god 
overvannshåndtering dersom det skal gis dispensasjon. 
 
 

 
 
Vurdering av dispensasjon etter pbl. § 19-2 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen om at 
det i LNF-områdene bare tillates bygging i tilknytning til stedbunden næring, er for å ivareta 
hensynet til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Tiltaket omfatter anleggelse av veg som 
vil krysse landbruksareal, og det er først og fremst hensynet til landbruket som må vurderes.  
 
Fra et landbruksfaglig ståsted, er det viktig å unngå at dyrka eller dyrkbare arealer tas i bruk 
til andre formål enn landbruk. Iht. Structor sin prosjekterte veg, vil vegtraséen i nedre del 
krysse en skogkledd skråning. Dette arealet er bratt og overgrodd, og i utgangspunktet ikke å 
anse som verdifullt landbruksareal. I øvre del vil vegen imidlertid delvis krysse et mindre 
areal som er registrert som innmarksbeite. Iht. landbruksfaglig uttalelse, er det likevel ikke 
funnet at arealene som blir berørt er vesentlige for driftsgrunnlaget på den berørte 
eiendommen eller framstår som særlig verdifulle. 
 

Utklipp fra Skred AS sin rapport
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Grunnen til at det søkes om dispensasjon er knyttet til forbedring av forhold rundt 
landbruksdrift, men for annen eiendom enn de som blir berørt av tiltaket. Dette forholdet 
blir dermed ikke relevant i vurderingen av om tiltaket er i strid med hensynet bak 
bestemmelsen.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at tiltaket ikke vil skape driftsmessige ulemper for 
involverte eiendommer, og at hensynet bak LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. I denne saken har kommunedirektøren funnet det hensiktsmessig å forutsette 
vilkår i vurderingen av fordeler og ulemper. Dette fordi det finnes gode og fornuftige 
løsninger som vil avbøte ulempene. Kommunedirektøren mener derfor vilkårene må 
forutsettes og medtas i den samlede vurderingen av fordeler og ulemper. Vilkårenes 
gyldighet drøftes i et eget avsnitt til slutt i saksfremlegget.  
 
Tiltaket er motivert av landbrukshensyn og 
bedre utnytting av landbrukseiendommen 
13/2. I dag er det to boligeiendommer (gbnr. 
12/10 og 12/104) som har sin adkomst via 
landbrukseiendommen. Det fremgår av 
søknaden at dagens ferdsel skjer på en smal 
landbruksvei med grinder, ferister og 
uteområde der buskapen ferdes (se 
situasjonsplan t.h.) Det vil derfor være en 
bedring av vilkårene for landbruksdriften på 
gbnr. 13/2 dersom vegen omskipes og 
trafikken legges utenom eiendommen. Dette 
tillegges mye vekt. 
 
Søknaden begrunnes videre med at det er 
begrenset med plass der fjøset ligger, og at 
lasting/lossing/fóring med rundballer, 
innkjøring av strø, utkjøring av talle og 
dyretransport må skje på samme areal som 
adkomst til boligeiendommene. I tillegg vil 
omlegging av vegen medføre bedre plass og 
arealutnyttelse til lagring av rundballer, redskap, halm o.l. Tiltaket vil dermed gi en bedring 
av vilkårene for landbruksdriften. Dette tillegges også mye vekt. 
 
De to boligeiendommene vil nødvendigvis miste sin adkomst fra nord, men vil få et fullgodt 
alternativ fra sør. Vegen vil opparbeides iht. dagens normer, og uten konflikt med 
landbruksdriften. Vegen som p.t. er prosjektert, fremfører en stedvis svært bratt veg opp 
mot 15%. På vinteren vil dette være uheldig mtp. glatt føre. Dette tillegges noe vekt, men 
kommunedirektøren anser at heving av teknisk standard på vegen og flytting av veg utenom 

Situasjonsplan av eksisterende situasjon.
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landbruksdriften, utgjør mer tungtveiende hensyn og bedre alternativ ift. trafikksikkerhet og 
trafikkavvikling. 
 
Den foreslåtte vegforbindelsen ligger i potensiell konflikt med framtidig gang- og 
sykkelvegforbindelse som er avsatt i kommunedelplanen. Statens vegvesen påpeker at det 
er en ulempe dersom vegforbindelsen vanskeliggjør gjennomføringen av denne. Av hensyn 
til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og målet om at flere skal gå og sykle, 
mener SVV at framtidig gang- og sykkelvegforbindelse må hensyntas. Kommunedirektøren 
mener at en bør sikre gangvegforbindelsen ved å sette som vilkår at tiltaket ikke skal være til 
hinder for fremføring av denne.  
 
Den landbruksfaglige vurderingen bemerker at «vendehammer C» medfører en del skjæring 
og fylling som vil berøre innmarksbeitearealer som til dels også er regnet som dyrkbar jord, 
samt at vegen for øvrig vil komme i nær berøring med areal regnet som dyrkamark. Likevel 
er det ikke avdekket natur- eller landbruksmessige verdier av særlig betydning. I tillegg er 
det kun mindre arealer som evt. blir berørt, og momentet tillegges mindre vekt. 
Med tanke på at vegtraséen ligger i bratt terreng, vil den nødvendigvis medføre en del 
fylling/skjæring. Det er viktig å bemerke at areal utover selve vegtraséen, også vil medgå i 
tiltaket. Terrenginngrepet vil potensielt markere seg i landskapet, men området for øvrig 
består av landbruksareal og landskapstilpasninger som følge av dette. Dersom skogen 
omkring bevares, vil dette være med på å redusere en evt. fjernvirkning. Konsekvensene for 
landskapsvirkning tillegges derfor mindre vekt. 
 
Det bemerkes i nabotilsvar at den prosjekterte 
vegen vil komme nærme bygningsmassen på 
gbnr. 12/104. Kommunedirektøren vurderer 
dette som uheldig. På kartutsnitt t.h. er 
svingen tegnet inn i umiddelbar nærhet til 
våningshuset. Dette er i tillegg en sørvendt og 
flat del av eiendommen som potensielt utgjør 
fint uteområde. Det er bare én eiendom som 
vil ha adkomst forbi her, men det ansees 
likevel som en særs ulempe å få vegtraséen så 
tett opp mot bolighus. Kommunedirektøren 
mener det må fremføres en vegløsning som 
går utenfor boligeiendommen dersom dispensasjon skal kunne innvilges. Med forutsetning 
om at dette medtas som vilkår, tillegges ikke momentet vekt i den samlede vurderingen.  
 
Kommunedirektøren bemerker at vegbanen kan bli en utilsiktet gjennomfartsåre som 
knytter sammen Måkerudgutua og Sørbygdsvegen. Kommunedirektøren mener det bør 
settes vilkår om å stenge av vegen med bom ved en evt. dispensasjon. Dette vil være i tråd 
med søkers intensjon og sikre at vegen ikke blir brukt som gjennomfartsåre. Denne 
vurderingen støttes av Statens vegvesen og fylkeskommunen. Med forutsetning om at 
avstenging settes som vilkår, tillegges ikke momentet vekt i den samlede vurderingen. 
 
Det fremgår av nabotilsvar at trafikk på Måkerudgutua i sør, vil øke som følge av tiltaket. 
Mtp. at vegen i utgangspunktet kun skal betjene ytterligere to eiendommer, er den økte 

Utklipp av prosjektert veg og nærhet til våningshus.
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belastningen ikke å anse som upåregnelig eller til særs ulempe for naboer langs 
Måkrudgutua. Denne vurderingen støttes av SVV og tillegges ikke vekt. Dette forutsetter 
også avstenging av vegen for gjennomfartstrafikk.  
 
I en situasjon med tette stikkrenner vil mye av overvannet renne gjennom området for den 
planlagte kjørevegen (ref. rapport av Skred AS.) Før tiltaket gjennomføres forventes det at 
det utarbeides konkrete planer/løsninger for hvordan overvannet skal håndteres. Iht. NVE 
sin uttalelse må det ikke oppstå økt risiko for oversvømmelser for eksisterende bebyggelse 
som følge av tiltaket. Dette hensynet mener kommunedirektøren kan ivaretas med en 
overvannsplan. Med forutsetning om at dette settes som vilkår, tillegges ikke momentet vekt 
i den samlede vurderingen.  
 
Areal- og ressursdisponeringshensyn ansees som vesentlig forbedret i den totale 
vurderingen av dispensasjonen. Omskiping av vegen vil føre til en mer hensiktsmessig drift 
og disponering av søkers landbrukseiendom. Det ansees også som en bedre trafikkavvikling 
for andre berørte eiendommer som vil få en utbedret veg som ikke er i konflikt med søkers 
landbrukseiendom. Vegen vil nødvendigvis gå gjennom bratt terreng, men 
kommunedirektøren mener at en utbedret og omlagt veg totalt sett vil være bedre ift. 
trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Kommunedirektøren bemerker videre at potensielt 
landbruksareal bindes opp som følge av tiltaket. Likevel fremgår det av landbruksfaglig 
vurdering at grunnen har liten verdi for landbruket. Landskapsvirkningen er heller ikke ansett 
som forringende. Disse aspektene tillegges derfor mindre vekt, og totalt sett fremstår 
dispensasjonens fordeler som klart større enn ulempene. Denne vurderingen er tatt med 
forutsetning om at følgende vilkår stilles: 

- Vegtraséen må legges utenfor eiendomsgrensen til gbnr. 12/104. 
- Det må opprettes avsperring for å hindre gjennomfartstrafikk. 
- Før tiltaket kan gjennomføres, må det utarbeides en konkret plan for 

overvannshåndtering og det må gjennomføres tiltak i henhold til denne. 
- Tiltaket må ikke være til hinder for fremføring av gang- og sykkelveg mellom Bjørge 

og Åsletten. 
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om de kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, kan kommunen gi avslag på 
dispensasjonssøknaden. Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre 
om dispensasjon skal innvilges eller ikke. Kommunedirektøren påpeker at dersom det må 
stilles en rekke vilkår i en dispensasjon, kan det være et faresignal på at dispensasjon ikke 
burde innvilges, og at tiltak/plassering ikke er egnet. Likevel anser kommunedirektøren at 
tiltaket medfører en rekke fordeler som må vektlegges, og at ulempene enten tillegges 
mindre vekt, eller at de kan avbøtes på en god måte. Ift. presedens, ansees sakens befatning 
og vurderingsmoment å være såpass særegen at faren for presedens ikke er tilstede. 
 
Vilkår i vedtaket 
Kommunen har hjemmel til å stille vilkår i vedtaket som kan begrense eller forhindre 
uønskede virkninger, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. I tråd med alminnelige 
forvaltningsrettslige prinsipper må vilkår ha saklig sammenheng med vedtaket og må ikke 
være uforholdsmessig tyngende. I kravet til saklig sammenheng ligger grovt sett at vilkåret 
må ha en klar forbindelse til den avgjørelsen som vilkåret knytter seg til. Vilkåret må ha som 
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formål å ivareta de hensyn som fremgår av formålsbestemmelsen jf. pbl. § 1-1. Videre må 
vilkåret ikke være uforholdsmessig tyngende. Dette innebærer at det må foretas en 
avveining mellom de fordeler som oppnås ved å sette vilkåret på den ene side, og de 
ulemper det påfører parten på den annen. 
 
 
 
 
«Vegtraséen må legges utenfor eiendomsgrensen til gbnr. 12/104.» 
Dette vilkåret har saklig sammenheng, da det angår vegføringen og hvordan den kan legges 
for å unngå sjenanse for nabo. Vilkåret krever at vegen må prosjekteres på nytt, men 
kommunedirektøren mener at hensynet til nabo må veies tyngre enn ulempen en ny 
prosjektering medfører parten.  
 
«Før tiltaket kan gjennomføres, må det utarbeides en konkret plan for overvannshåndtering, 
og det må gjennomføres tiltak i henhold til denne.» 
Dette vilkåret har saklig sammenheng med tanke på at en stor del av overflateavrenningen i 
en situasjon der alle kulverter er tett, vil skje gjennom området for den planlagte vegen. Det 
er viktig å sikre lokal overvannshåndtering og at tiltaket ikke medfører ulemper nedstrøms. 
Dette ansees som et tilbørlig vilkår. 
 
 «Det må opprettes avsperring for å hindre gjennomfartstrafikk.» 
Dette vilkåret har saklig sammenheng, da vegtiltaket kobler sammen to veger og medfører 
potensiell gjennomfartstrafikk. Vilkåret vil videre være i tråd med søkers intensjon og sikre at 
vegen ikke benyttes som gjennomfartsåre. 
 
«Tiltaket må ikke være til hinder for fremføring av gang- og sykkelveg mellom Bjørge og 
Åsletten.» 
Dette vilkåret har saklig sammenheng fordi tiltaket er plassert der fremtidig gang- og 
sykkelveg er avsatt i kommunedelplanen. Gang- og sykkelvegen er en del av tiltak nr. 6 i 
prioriterte strekninger i utbyggingsprogrammet og skal delvis finansieres gjennom 
utbyggingsavtaler. Det fremstår som uforholdsmessig tyngende dersom det skulle kreves at 
søker må bekoste og anlegge denne gangveg-strekningen, og kommunedirektøren anser det 
som tilstrekkelig å sørge for at tiltaket ikke er til hinder for fremføring av denne.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
• Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør (vedtatt 2007.) Det gis tillatelse til 
å anlegge veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål. 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår: 

- Vegtraséen må legges utenfor eiendomsgrensen til gbnr. 12/104. 
- Det må opprettes avsperring for å hindre gjennomfartstrafikk. 
- Før tiltaket kan gjennomføres, må det utarbeides en konkret plan for 

overvannshåndtering og det må gjennomføres tiltak i henhold til denne. 
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- Tiltaket må ikke være til hinder for fremføring av gang- og sykkelveg mellom Bjørge 
og Åsletten. 

 
 
• Alternativ 2 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på dispensasjonssøknad om å 
anlegge veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i 
kommunedelplanen for Øyer sør (vedtatt 2007.)  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, bør avslaget 
begrunnes.) 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - FASADEENDRING - GBNR 26/91 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: GBNR 026/091  
Arkivsaksnr.: 20/4225     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
  
 
Vedlegg: 
 Ett-trinns søknad (byggesøknad,) datert 01.12.20 
 Dispensasjonssøknad, datert 05.02.21 
 Tegning (av fasade), datert 26.11.20 
 Kart/skisse, datert 30.11.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007  
 Nabovarsel, datert 30.11.20.  
 
Sammendrag: 
Borgedal Byggservice AS søker på vegne av tiltakshaver, Odd Are Berkaak, om dispensasjon 
fra LNF i forbindelse med byggesøknad om fasadeendring. Dette gjelder gbnr. 26/91 som 
innbefattes av LNF-område i kommunedelplan for Øyer sør. Kommunedirektøren tilrår at 
søknaden om dispensasjonen innvilges.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:  
01.12.20 mottar Øyer kommune byggesøknad ang. fasadeendring på gbnr. 26/91. 
Fasadeendringen innebærer å legge til en ark på den sørvendte veggen, samt utvide 
vindusflatene på samme vegg.  I forbindelse med byggesaksbehandling, har tiltakshaver blitt 
informert om at dette krever dispensasjon fra LNF-formål. 
 

Gbnr. 26/91 Dagens fasade Ønsket fasade



  Sak 29/21 

 Side 33 av 58   

 
 
 
Plangrunnlaget: 
Eiendommen grenser mot detaljregulering for «Lisetra 2» i nord, men er ikke medtatt i 
denne planen. Det er Kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt i 2007, som utgjør 
plangrunnlaget for eiendommen. Området er regulert til LNF, noe som i utgangspunktet er 
underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, natur og 
friluft. Den eneste byggeaktiviteten som tillates, er den som har direkte tilknytning til 

landbruket/stedbunden næring. Det omsøkte tiltaket 
angår fasadeendring i tilknytning til en fritidsbolig, og det 
må derfor søkes om dispensasjon fra følgende 
bestemmelse i kommunedelplanen; 
 
«2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til 
stedbunden næring […]» 
 
 

Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og 
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer og berørte interesser: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet i brev datert 30.11.20. Det har ikke kommet inn 
merknader i forbindelse med dette. Iht. pbl. §19-1 skal regionale og statlige myndigheter 
hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra 
planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å 
ikke direkte berøre regionale/statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er 
nødvendig. Beslutningen er tatt med grunnlag i at tiltaket er av svært begrenset omfang, og 
at det ikke vil føre til endret/utvidet bruk. 
 

Utklipp fra kommunedelplanen
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Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse: 
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er 
derfor ikke forhold som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold.  
 
Miljø og naturmangfold: 
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Iht. artsdatabanken er det 
registrert leveområde for storspove, myrhauk, lirype og elg i området. Dette er likevel ikke 
noe som vil bli påvirket av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å 
belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med 
igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold. 
 
Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
Det er ikke avdekket noe av betydning. Ingen vassdrag i umiddelbar nærhet.  
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 
 
Hensyn bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen om at 
det i LNF-områdene bare tillates bygging i tilknytning til stedbunden næring, er for å ivareta 
hensynet til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Tiltaket omfatter en fasadeendring i 
form av større vindusflater, men innebærer ikke endret arealdisponering eller utvidelse av 
byggets fotavtrykk. Det er ikke landbruksdrift i umiddelbar nærhet, og hytten er å betrakte 
som en del av hyttemiljøet på Lisetra.  
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Kommunedirektøren kan ikke se at tiltaket vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsen.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Større vindusflater vil innebære mer lys inn til hytten og vesentlig bedre utsikt. I 
utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter 
gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det fremgår av søknaden at hytten er bygget i samsvar 
med sedvane i byggeåret 1981, og at vindusplassering/størrelse i dag er utdatert og 
uhensiktsmessig. Søker hentyder til at tilsvarende utforming som det omsøkes, er å finne 
igjen i hytter i umiddelbar nærhet. Tiltaket vil dermed bringe hytten i vesentlig bedre 
samsvar med den estetiske utformingen som gjelder omgivelsene i dag. Dette tillegges en 
del vekt. Det fremføres også at vinduene er slitt og må byttes ut, men dette tillegges ikke 
vekt i vurderingen. 
 
Av ulemper kan det bemerkes at store vindusflater vil være uheldig mtp. refleksjon og 
fjernvirkning. Av samme hensyn er det nedfelt i bestemmelsene til reguleringsplan for 
«Lisetra 2» at større flater av reflekterende materialer (eksempelvis store vindusflater) ikke 
tillates. Denne bestemmelsen er ikke bindende for den aktuelle eiendommen, men vil likevel 
være relevant å se hen til av estetiske hensyn, da hytten er en del av den større helheten på 
Lisetra. Vinduene som vil få en samlet høyde på 219cm oppleves likevel ikke som særs store 
– andre hytter i området tatt i betraktning. Den totale bredden på 270cm er videre tenkt å 
underdeles av lister slik at det blir 3x89cm (iht. tegning.) Underdeling av vindu er et grep 
man kan gjøre for at vinduene ikke skal oppleves som store og dominerende, og det vil være 
naturlig å sette som vilkår at vindu må underdeles. Med forbehold om at dette medtas i 
vedtaket, tillegges denne potensielle «ulempen» mindre vekt.  
 
Kommunedirektøren opplever ikke at fordelene ved å innvilge dispensasjon er tungtveiende, 
men har ikke funnet noen ulemper av særlig betydning, og anser fordelene som klart større 
enn fordelene etter en samlet vurdering.  
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen. En dispensasjon vil imidlertid kunne medføre en viss fare for presedens, men 
i dette tilfelle vektlegges det at eiendommen er i umiddelbar nærhet til det regulerte feltet 
på Lisetra, og at eiendommen må ansees som en del hyttemiljøet her. På Lisetra er det flere 
hytter med større vindu og arker, og tiltaket vil ikke stride med overordnet estetikk og 
byggeskikk. 
 
Kommunedirektøren bemerker at tiltaket er av begrenset omfang, og ikke vil endre 
overordnet arealdisponering. Kommunedirektøren ser ingen grunn til å ikke innvilge 
dispensasjon, men det er likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget 
ønsker å gi avslag. Et ev. avslag må være saklig begrunnet. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
• Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til fasadeendring 
i tråd med søknad mottatt 01.12.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i 
byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig 
lovverk. 
 
Det settes følgende vilkår: 
- Vindu må underdeles. 
 
• Alternativ 2 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. 
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, bør avslaget 
begrunnes.) 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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SLUTTBEHANDLING - UBA HØGHAUGEN ØVRE 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: REGPL 201203a  
Arkivsaksnr.: 16/379     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
 
Vedlegg: 
Utbyggingsavtale, sist revidert 03.12.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Høghaugen Øvre, vedtatt 23.11.17, KST-sak 83/17 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PMU-sak 116/20 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar utbyggingsavtalen for Høghaugen Øvre i henhold til plan- og 
bygningslovens § 17-4. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak.  
 
Saksgang og offentlig ettersyn 
Det ble sendt ut varsel om oppstart av forhandling til utbyggingsavtale 16.04.2013. Det kom 
ikke inn merknader til varselet. Forslag til utbyggingsavtale ble lagt ut på offentlig ettersyn 
15.12.2020.  Det kom inn én merknad innen høringsfristen 18.02.2021: 
 

Merknad fra: Sammendrag: 
Løpekomitéen v/ 
Slåseterlia 
hytteeierforening 

Erfaring tilsier at internløyper som beskrevet i plandokumenter blir 
etablert i takt med feltutbygging, men at gjennomgående løyper som 
skal binde hyttefeltene sammen ikke får tilsvarende prioritet. Det blir 
dermed «hull» i løypenettverket, noe som bl.a. medfører at flere 
hytteeiere må kjøre bil for å komme seg på ski. 
 
Løypekomitéen vil anmode at Øyer kommune i 
rekkefølgebestemmelsene setter tydeligere krav til etablering av 
løyper som binder områdene sammen, inkludert krav til planer for 
løypepreparering. Og videre at man hjemler dette i de nye kravene om 
reduksjon av klimautslipp lokalt, da gjennomgående skiløyper vil 
resultere i redusert bilkjøring. Det vil også styrke markedsverdien av 
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de nye hyttefeltene, og Hafjell sør som langrennsdestinasjon. 
Løypekomitéen lister opp følgende punkt som det er ønskelig at 
kommunen jobber frem: 
• Sammenhengende langrennsløyper mellom hyttefeltene og i 
friluftsområder i nærområdet. Konkret gjelder det særlig løypa fra 
Lunnstaden og sørover mot Lillehammer grense, og også 
etablering av en tverrgående langrennsløype gjennom hele 
alpinanlegget. 
• Sikre kvaliteten på de nye ski-inn/ski-ut løypene som nå er under 
planlegging/utbygging. 
• Sette betingelser om at grunneier/utbygger etablerer langsiktige 
løypeavtaler med grunneiere i nabolaget. 
• Bidrar med ytterligere driftstilskudd til preparering av løypenettet. 
 
Praktiske virkemidler i forhold til grunneiere/utbyggere kan være: 
1. Utbygger må etablere langsiktig avtale med tilstøtende grunneiere 
for å bidra til gjennomgående løypenett utenfor eget område. 
2. Utbygger skal vise hvordan løypenettet i eget området er velegnet 
og tilpasset en overordnet, godkjent løypeplan for området. Dette 
gjelder både langrennsløyper og skli inn/ut løyper til alpinanlegget. 
Skli-løyper bør anlegges med naturlig fall for å fungere etter 
hensikten. 
3. Alle reguleringsplaner skal inneholde en bestemmelse om at det er 
pliktig å etablere hytteeierforening. Vedtektene for foreningen skal 
inneholde bestemmelser om å bidra økonomisk med en garantert 
minstesats til preparering av langrennsløyper. 
 

Kommunedirektørens kommentar:  
Merknaden tar for seg en rekke forhold som må håndteres på et overordnet plannivå, og 
har sånn sett ikke direkte innvirkning på innholdet i utbyggingsavtalen.  
 
Når det gjelder utbyggingsavtaler, må kommunen forholde seg til utbyggingsprogrammet 
som ble vedtatt i 2008 og de premissene som er lagt til grunn her. Utbyggingsavtalen for 
Høghaugen Øvre må videre forholde seg til rekkefølgebestemmelsene i den vedtatte 
planen. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det bør gjøres endringer i utbyggingsavtalen som 
følge av merknaden, men tar punktene til etterretning. Kommunedirektøren bemerker 
videre at «Kommunedelplan for Øyer sør» er under revidering, og at det i denne 
sammenheng vil være relevant å se på løypenettverket på et overordnet nivå. I etterkant 
av kommunedelplanprosessen vil også utbyggingsprogrammet bli revidert, hvorav det vil 
være naturlig å vurdere hvordan en kan sikre et helhetlig løypenettverk ved hjelp av 
utbyggingsavtaler.  
 

 
 
 
 
Om utbyggingsavtalen 
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Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Høghaugen Øvre. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, 
siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. 
Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som 
er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene. Rekkefølgebestemmelser er ment 
å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse vilkår er oppfylt. Hjemmelen for 
rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 12-7 punkt 10 der det i 
reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i nødvendig utstrekning krav om 
særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Videre at utbygging av et 
område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, 
transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler mv, er 
tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan 
omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller 
detaljeringen av bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye 
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller 
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over 
alpinnedfart el.l). 
 
Forholdsmessighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
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eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene.  
 
Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som 
legges frem til behandling. 
 
Endring i standardavtaletekst fra 2017 
Avtaleteksten som brukes for utbyggingsavtaler i Øyer kommune bygger på samme mal. Det 
ble gjort en endring i avtaleteksten fra og med 2017 sammenlignet med de avtaler som da 
var undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det ble tatt bort prosentangivelsen 
som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå foreslås følgende forslag 
til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av 
utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring av 
vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere 
alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor 
planområdet. I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. 
Dette videreføres her. For tomter hvor det tillates to boenheter gjelder kr 30 000,- pr tomt. 
Dette er sammenfallende med andre avtaler som hjemler bidrag fra tomter med to 
boenheter. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan, benevnt H 8a, b 
og c i kommunedelplanen for Øyer sør. Detaljreguleringen av Høghaugen Øvre legger til 
rette for frittliggende fritidsbebyggelse på vanlige tomter og 5 store tomter hvor det tillates 
bygget flere enheter i tun eller som rekker. Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for 
rekkefølgekravene og kravene om utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og 
bygningsloven. 
 
Grunnlaget for nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i 
konsekvensutredningen til kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, 
samt i utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille 
krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring 
av reguleringsplanen. For Høghaugen Øvre vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene 
som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
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kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. 
 
Det følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan 
starte før gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra Bjørgekrysset avkjøring til 
Hundersætervegen 123 m fl. er etablert. Videre skal ny kommunal hovedvannledning sør for 
Hafjell være etablert. Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som 
ligger innenfor planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av 
utbyggeren i selve utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før 
utbyggingen kan finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger 
utenfor planområdet, baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å 
muliggjøre en tidligere byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv 
skal stå for utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og 
utbyggingen vil ikke kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte. Satsene for utbyggeres andel er ikke 
regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet.  
 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger kommunedirektøren 
forslag til utbyggingsavtale frem for sluttbehandling i kommunestyret. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.20. 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: STEIN ERIK BLOMBERG 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 21/375     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kart fra tidligere søknader 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til varetransport med snøscooter 
Uttalelse fra Øyer fjellstyre 
 
Sammendrag: 
Stein Erik Blomberg søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av 
materialer, maling m.m til vedlikehold av hytte ved Øver-Åstvatnet. Det søkes om inntil 2 
turer rundt 1. april. Øver-Åstvatnet ligger innenfor det som er definert som sårbare områder 
iht. forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter denne 
forskriften kan leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeider på hytter. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 4 i forskrift 
om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Stein Erik Blomberg får 
tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av materialer, maling m.m for 
vedlikehold av hytte ved Øver-Åstvatnet. 
 
Saksutredning: 
Stein Erik Blomberg søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av 
materialer, maling m.m. til vedlikehold av hytte ved Øver-Åstvatnet. Det søkes om inntil 2 
turer rundt 1. april. Transporten vil foregå fra Holmsetra, via Ner-Åstvatnet til Øver-
Åstvatnet. 
 
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. Øver-Åstvatnet 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. 
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Øyer 
fjellstyre mener transport for vedlikehold av bygninger er et anerkjent nytteformål. Det vises 
til tidligere lignende tillatelser i samme område. Så lenge transporten foregår langs rute som 
beskrevet trengs ikke nærmere varsel til fjelloppsynet.  
Fjellstyret samtykker til at det blir gitt tillatelse til kjøring. 
 
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 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 av hytter eller tilsyn, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht. skade og ulempe for natur og naturmiljø. 
Det er videre et mål at transport av brensel, materiell og utstyr til veiløse hytter i fjellet blir 
foretatt på vinterføre, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring. 
 
Det er registrert lokaliteter med leik/hekkende brushane («EN» – sterkt truet) og 
dobbeltbekkasin («NT» - nært truet) langs omsøkte trase. Transporten er planlagt rundt 1. 
april og er begrenset til to turer inn til hytten. Kommunedirektøren anser derfor ikke 
transporten som forstyrrende i leik-/hekkeperioden (mai – juli) til disse artene. Ut over disse 
registreringene er det ikke registrert andre truede eller sårbare arter langs omsøkt trase. 
Utover vinteren kan det forekomme /oppholde seg villrein i de indre områdene i Øyerfjellet 
og dette må man ta hensyn til ved slik transport, 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. Dette under forutsetning om at motorferdselen foregår 
aktsomt og hensynsfullt, jf. det som er nevnt ovenfor. Det er imidlertid viktig at det benyttes 
leiekjører under slik transport.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Stein Erik Blomberg tillatelse til å benytte leiekjører for transport av 
materialer, maling m.m for vedlikehold for vedlikehold av hytte ved Øver-Åstvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 12 - 14. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, 
kan vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette 
klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, 
framsettes skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
Ådne Bakke Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 21/376     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kart fra tidligere søknadsomganger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark  
Uttalelse fra Øyer Fjellstyre 
 
Sammendrag: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av inventar, 
brensel og vedlikeholdsmateriell til vedlikehold av hytte ved Jogrimen. Det søkes om inntil 2 
turer i uke 12 – 14 for 2021. Jogrimen ligger innenfor det som er definert som sårbare 
områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter 
denne forskriften kan leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeider på hytter. Kommunedirektøren mener det er viktig at hytter, setrer og 
husvære i fjellet holdes ved like og at transport i forbindelse med dette har en klar 
nytteverdi. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i §§ 4 og 5 i forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Eiliv Kummen får tillatelse til 
å benytte leiekjører for snøscootertransport av inventar, brensel og vedlikeholdsmateriell for 
vedlikehold til Jogrimen. 
  
Saksutredning: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av inventar, 
brensel og materiell til vedlikehold av hytte ved Jogrimen. Det søkes om inntil 2 turer i uke 
12-14. 
 
Det søkes om 2 alternative traseer:  

1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen (Ringebu og Øyer kommuner). 
2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen (Øyer kommune). 

 
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. 
 
Jogrimen 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 
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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 § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven tar imidlertid ikke 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:  
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Øyer 
fjellstyre mener transport for vedlikehold av bygninger og varetransport er et anerkjent 
nytteformål. Fjellområdet østover fra Jogrimslia er i perioder brukt av villrein. I mars/april er 
dette gjerne dyr som har starta trekket mot kalvingsområdene langt sør, og i år har det gått 
om lag 400 dyr i område hele vinteren. Det vises til tidligere lignende tillatelser i samme 
område.  
 
Ved transport fra Teigkrysset bes det om at fjelloppsynet kontaktes i forkant, for 
opplysninger om ev. villrein i området. Skal transporten skje fra Holmsetra kan dette gjøres 
uten nærmere varsel. 
 
Fjellstyret samtykker til at det blir gitt tillatelse til kjøring. 
 
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 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 av hytter eller tilsyn, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Kommunedirektøren mener det er viktig at hytter, setrer og husvære i fjellet holdes ved like 
og at transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi. Virkningen av bruk av 
snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av snøscooter som 
transportmiddel er skånsomt mht skade og ulempe for natur og naturmiljø. Bygge-
/vedlikeholds- materialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på vinterføre 
eller med helikopter, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring.  
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Det er registrert leikplasser og hekkeplasser for dobbeltbekkasin (NT – Nært truet) og 
brushane (EN – Sterkt truet) etter transportløypen, men artene ankommer normalt sett ikke 
områdene før senere i sesongen (birdlife.no). Det er ikke registrert andre sårbare eller 
truede arter langs omsøkte traseer. Ifølge Øyer fjellstyre har det oppholdt seg rein i 
fjellområdet øst for Jogrimslia i vinter og dette må man ta hensyn til ved slik transport, slik at 
villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Så langt fjelloppsynet kontaktes i forkant av 
kjøringen for å avklare informasjon om hvor reinen oppholder seg og det benyttes leiekjører 
for transporten kan kommunedirektøren, under forutsetning om at motorferdselen foregår 
aktsomt og hensynsfullt, ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller 
annet vilt i området.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Det gjøres oppmerksom på at deler av trase i alternativ 1, fra Teigkrysset, starter i Ringebu 
kommune. Søker er ansvarlig for å sjekke ut med Ringebu kommune om 
snøscootertransporten må omsøkes kommunen for denne delen av traseen.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til bruk av leiekjører for snøscootertransport av 
inventar, brensel og vedlikeholdsmateriell til Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer (t/r) i uke 12-14, 2021. 
- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer:  

1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen.  
2) Holmsetra – Ner Åsta – Jogrimen. 

- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- 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. 
- Ved bruk av trase 1 (fra Teigkrysset) skal fjelloppsynet varsles i forkant av transporten. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, 
kan vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette 
klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, 
framsettes skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
Ådne Bakke Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER FRA 
GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA 
SØKER: BENT ARE WOLLAN 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 21/483     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark 
Uttalelse fra Øyer fjellstyre 
 
Sammendrag: 
Bent Are Wollan søker som leier av sæterhus på Nyskolla om tillatelse til å benytte leiekjører 
for snøscootertransport av varer fra Gammelskolla til Nyskolla påsken 2021. Det søkes om 2 
turer. Transporten gjennomføres av Norsk folkehjelp. Nyskolla ligger i Stor-Elvdal kommune, 
men for å komme dit må man kjøre innom Øyer kommune. Traseen (Birkebeinervegen) 
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 dispensasjonssak 
etter § 5. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av 
varer til Nyskolla 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 Bent Are Wollan får tillatelse til å benytte leiekjører for 
transport av varer fra Gammelskolla til Nyskolla.  
 
Saksutredning: 
Bent Are Wollan søker som leier av sæterhus på Nyskolla (hjemmelshaver er Knut Solberg) 
om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer fra Gammelskolla til 
Nyskolla påsken 2021. Det søkes om 2 turer.  
 
Nyskolla ligger i Stor-Elvdal kommune, men for å komme dit må man kjøre innom Øyer 
kommune. Traseen (Birkebeinervegen) 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 dispensasjonssak etter § 5. Fra Gammelskolla til Nyskolla er det ca. 5 km. 
Søker ønsker å benytte Norsk Folkehjelp som leiekjører. Norsk Folkehjelp er stasjonert på 
Øvre Åstbru.  
 
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 
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nasjonal forskrift. Birkebeinervegen 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 § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Saker vedrørende bruk av motorkjøretøyer skal videre vurderes etter naturmangfoldloven 
§§ 8-12. 
 
Uttalelser 
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Øyer 
fjellstyre mener transport til hytte er et anerkjent nytteformål. Det vises til tidligere lignende 
tillatelser i samme område.  
 
Fjellstyret samtykker til at det blir gitt tillatelse til kjøring. 
 
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 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. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det behov for å få transportert inn varer, utstyr og 
bagasje når man skal benytte hytter og setrer som ikke ligger til brøytet veg vinterstid. Dette 
er vurdert som et anerkjent nytteformål. 
 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht skade og ulempe for natur og 
naturmiljø. Det er 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 
mindre sannsynlig i området mellom Gammelskolla og Nyskolla. Det skal kjøres etter 
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Birkebeinervegen (Sv4) og det anses som positivt at ferdselen samordnes til en etablert vei 
som ikke brøytes vinterstid. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter 
for transport av varer til Nyskolla representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer 
og bagasje fra Gammelskolla til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2021. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
- 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. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, 
kan vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette 
klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, 
framsettes skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
 
Ådne Bakke Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV BAGASJE FRA ØVRE 
ÅSTBRU TIL HYNNA 
SØKER: KJERSTI AAS 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 21/570     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark. 
Uttalelse fra Øyer Fjellstyre.  
 
Sammendrag: 
Kjersti Aas søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av bagasje fra 
Øvre Åsta til Hynna påsken 2021. Det søkes om 2 turer. 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 dispensasjonssak etter § 5. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av bagasje 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 Kjersti Aas får tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer fra Øvre 
Åsta til Hynna. 
 
Saksutredning: 
Kjersti Aas søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av bagasje frem 
og tilbake fra Øvre Åsta til Hynna påsken 2021. Det søkes om 2 turer.  
 
Transportetappen 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 
dispensasjonssak etter § 5. Fra Øvre Åsta til Hynna er det ca. 2,5 km. 1 km av denne 
strekningen ligger i Øyer kommune. 
 
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. Hynna 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 
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utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som 
dispensasjonssak etter § 5. 
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Saker vedrørende bruk av motorkjøretøyer skal videre vurderes etter naturmangfoldloven 
§§ 8-12. 
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse  
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. 
Øyer fjellstyre mener transport til hytte er et anerkjent nytteformål. Det vises til tidligere 
lignende tillatelser i samme område. 
 
Fjellstyret samtykker til at det blir gitt tillatelse til kjøring. 
 
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 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. 
 
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 føre-
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var-prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. Fra Øvre Åstbru til Hynna er det 2,5 km. Den 
ubrøytede vintervegen som ligger her fungerer som transportåre fra Øvre Åsta til Hynna ved 
vintertransport. En ser dermed heller ikke at økosystemet blir vesentlig påvirket av tiltaket. 
Bruk av snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht naturskade. Forutsetningen for 
ordningen med leiekjøring etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter er at det 
benyttes snøscooter. Følgelig er bruk av snøscooter vurdert som mest hensiktsmessige 
metode for slik transport på vinterføre. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og 
utstyr til Hynna 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 forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
bagasje fra Øvre Åsta til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2021. 
2. Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
3. Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
4. 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. 
5. Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
6. Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, 
kan vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette 
klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, 
framsettes skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
 
Ådne Bakke Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
ØYERFJELLET 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 21/659     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
Delegert vedtak: Dispensasjon fra Lov om hundehold § 6. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rovviltfellingslaget i Øyer kommune ved fellingsledelsen Asgeir Myhren og Knut 
Sørlundsengen søker om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av viltkameraer, åte, 
hund og mannskap. Søknaden gjelder for trening av hund på jerv, da det fortsatt er snø i 
fjellet. Formålet er skolering av hundeekvipasjer for effektiv skadefelling av store rovdyr. 
Kommunedirektøren anser dette som et nytteformål som det kan gis tillatelse til, på vilkår. I 
vurderingen vektlegges at det planlegges et prosjekt for trening av hunder til lisensjakt og 
skadefellingsoppdrag, og at årets erfaringer vil være verdifulle for dette. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at det gis tillatelse til rovviltfellingslaget i Øyer 
v/fellingsledelsen for inntil 10 turer med snøscooter for trening av hund på jerv i midtre 
deler av Øyer statsallmenning.  Dette med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
 
Saksutredning: 
Rovviltfellingslaget i Øyer kommune ved fellingsledelsen Asgeir Myhren og Knut 
Sørlundsengen søker om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av viltkameraer, åte, 
hund og mannskap. Søknaden gjelder for trening av hund på jerv, da det fortsatt er snø i 
fjellet. Formålet er skolering av hundeekvipasjer for effektiv skadefelling av store rovdyr. 
Hundene er av rasen grå elghund og de anvender GPS-halsbånd i all trening med løs hund. 
Området som er tenkt brukt er de midtre deler av Øyer Statsallmenning, for slik å unngå 
villreinområdene i de indre delene. Området og trasè er ikke nærmere spesifisert ettersom 
det vil være avhengig av jerveaktiviteten. Bakgrunn for søknad om motorferdsel er å 
muliggjøre trening på ferske jervespor, da dette foregår i fjellområdene – og trening etter en 
lang tur til fots med hund ansees av søker umulig å gjennomføre. 
 
Et eget prosjekt for trening av hund for lisensjakt og skadefellingsoppdrag er under 
planlegging, og erfaringene fra årets turer vil være et grunnlag for hvilke rammer som settes. 
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Øyer kommune har gjennom flere år satset på tiltak for å bedre felling av jerv. I forbindelse 
med Jerveprosjektet i Øyer ble det utplassert fangstbåser for jerv. 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. Båsene har som mål å effektivisere 
lisensfellinga av jerv. Knut Sørlundsengen er av de 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 arbeides derfor 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.  
 
Lov om hundehold er delegert til kommunedirektøren. Det er gjennom søknad fra 
rovviltfellingslaget gitt delegert vedtak om dispensasjon fra båndtvang, jf. Lov om hundehold 
§ 6, for trening av hund på jerv fra 1. april – 20. august og på bjørn fra 4. mai – 20. august (se 
vedlegg). 
 
Vurdering: 
Lovgrunnlag  
Etter § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Transport kan forekomme innenfor det som er definert som sårbare områder iht. forskrift 
om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, men ikke i 
villreinområdene. 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 § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
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, men disse områdene omfattes ikke av søknaden. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht skade og ulempe for natur og naturmiljø. 
Søker har gjeldende løyve for scooter og er delansvarlig i jervebåsprosjektet.  
 
Det er flere sider som må vektlegges, hvorav hensyn til vilt og naturmiljø på den ene side, og 
viktigheten av forebygging av tap på utmarksbeite, og raskere skadefelling. Etter 
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kommunedirektørens vurdering vil den omsøkte transporten utført etter gjeldende vilkår gi 
liten risiko for vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og 
økologiske prosesser, jf. nml. §§ 8-12. 
 
Generell vurdering 
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 
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.  Det må 
finnes gode hjelpemidler som godt trente kadaverhund-ekvipasjer og velskolerte 
rovviltfellingslag. 
 
Et viktig hjelpemiddel for vellykkede fellingsresultater er tilgang på godt hundemateriell. For 
å få gode jakthunder er det nødvendig med trening av disse på en så realistisk måte som 
mulig. Erfaringsmessig utfører rovviltfellingslaget i Øyer hvert år flere fellingsforsøk på fredet 
rovvilt når det er gitt skadefellingstillatelse av Statsforvalteren. Fellingslagets funksjon er 
viktig for å bidra til å redusere skader på, og tap av, bufe på utmarksbeite. Bruk av hund 
under fellingsforsøkene har i de fleste tilfeller vist seg å være avgjørende for et vellykket 
resultat. 
 
Hjorteviltet er sårbart rundt og etter kalving (midten/slutten av mai), og i juni slippes bufe på 
utmarksbeite. Ved å ha en dispensasjon i april gis det mulighet til å trene hund i en periode 
før hjorteviltet kalver, og før bufe slippes på utmarksbeite. Det at hundene har GPS-halsbånd 
reduserer risiko for jaging av vilt, da hundefører har kontinuerlig oversikt over hundens 
forflytninger. 
 
Øyer fjellstyre har kommentert til saken at det er registrert yngleområde for jerv i Øyerfjellet 
og at disse områdene bør unngås. 
 
Kommunedirektøren vurderer at tiltaket er et viktig nytteformål med tanke på 
utmarksnæringa i kommunen, gjennom å gi skolerte hundeekvipasjer og mannskap som kan 
medføre raskere felling i skadefellingssituasjoner.  I vurderingen vektlegges at det planlegges 
et prosjekt for trening av hunder til lisensjakt og skadefellingsoppdrag, og at årets erfaringer 
vil være verdifulle for dette. Det er viktig at yngleområdene unngås og at det tas særlige 
hensyn for viltet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Rovviltfellingslaget i Øyer kommune v/fellingsledelsen gis tillatelse til bruk av snøscooter for 
trening av hund på jerv i midtre deler av Øyer statsallmenning. Dette med hjemmel i § 5 i 
lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
1. Tillatelsen gjelder inntil 10 turer (t/r) i tidsrommet 16.03.21 – 30.05.21. 
2.  Tillatelsen gjelder ikke for de indre delene av Øyer statsallmenning, og ikke for     
yngleområder for jerv. 
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3. Det skal kun brukes egnet jakthund og GPS-halsbånd skal alltid være på og i funksjon. 
4. 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. 
5. Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
innen 01.06.21.  
6. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
7. Det skal på forhånd gis beskjed til fjelloppsyn om tidspunkt og trasè for den enkelte tur. 
8. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, 
kan vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette 
klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, 
framsettes skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, v/ 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
 
Ådne Bakke Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/21 Plan- og miljøutvalget 16.03.2021 
 
 
ÅRSMELDING 2020 FOR VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN 
 
UTLYSNING AV TILTAKSMIDLER 2021 FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDER 
 
OMRÅDEREGULERING FOR NORDSETER – PLANPROGRAM - HØRINGSUTTALELSE FRA 
NETTVERKET FOR REGIONAL FJELLGRENSE 
 
OVERSENDELSE AV PÅLEGG OM UTSETTING AV AURE I LÅGEN OG MJØSA - OVERSENDELSE 
AV KLAGER 
 
VARSEL OM MERKING AV VILLREIN I RONDANE  I 2021 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 


