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201901 - NESTINGSÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201901  
Arkivsaksnr.: 19/212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 12.02.2020  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 05.06.2020 
3. Planbeskrivelse, datert 05.06.2020 
4. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer 
5. ROS-analyse 
6. NEVINA-rapport Stubberudbekken 
7. Overvannsplan  
8. Notat VA-løsninger  
9. Prinsippløsning for vannforsyning og avløp  
10. Veglinjer og snitt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-sak 7/20, offentlig ettersyn. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljregulering for Nestingsætra med plankart datert 12.02.2020 og planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 05.06.2020, med kommunedirektørens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Norconsult AS på vegne av 
BoligPartner prosjekt AS. 
 
BELIGGENHETEN 
Nestingsætra ligger i Hafjell, på sørsiden av alpintrekket og rett vest for Storsteinvegen.  
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Planområdets plassering. 
PLANSTATUS 
Området ligger som fremtidig utbyggingsområdet i kommunedelplan for Øyer sør (2007). 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål fritidsbebyggelse. Området er i 
dag regulert i Områderegulering for H5 og H6 (plan-ID 201503, vedtatt 15.6.2017), som 
hadde som hensikt å regulere inn en hensynssone for fremtidig VA-ledning. 
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING 
Reguleringsplan for Nestingsætra ble behandlet i møte i plan- og miljøutvalget den 
11.02.2020, sak 7/20, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Naboer, gjenboere, 
berørte parter mv. ble varslet om offentlig ettersyn i brev datert 18.02.2020 og annonse i GD 
den 19.02.2020. Frist for merknader til planen var 03.04.2020. Ved fristens utløp var det 
kommet 5 merknader til planen. Merknadene er oppsummert med kommunedirektørens 
kommentarer i eget dokument som vedlegges planen ved sluttbehandling. 
 
ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
PLANFORSLAGET 
Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen er angitt i reguleringsbestemmelsene under pkt. 2.1.1. Området er planlagt 
med 37 enkelttomter med varierende størrelse. Det tillates kun to bygninger per fradelt 
tomt. Maksimal utnyttelsesgrad per fradelt tomt er på 204 m2 BYA for bebyggelse. 
Sekundærbygget kan maksimalt være på 30 m2 BYA. Forslagstiller foreslår to ulike 
utnyttelsesgrader innenfor området. Med henholdsvis %BYA 30% på BFF1-7 og BFF9-10, og 
en noe høyere utnyttelsesgrad på BFF8, %BYA 33%. 
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Forslag til plankart. 
 
 
Landskap og tilpassing 
Planområdet ligger i en vestvendt skråning og det er utarbeidet et hellingskart som viser 
intern topografi. 
 
Terrenget gir i stor grad rammer for sokkelbebyggelse. Det skal bygges med sokkel der 
byggeområdet er 1:4 eller brattere. Bestemmelsene stadfester at dype skjæringer og store 
fyllinger skal unngås og setter en grense for tillatte fyllinger, samt høydebegrensning på fri 
grunnmurshøyde. Det tillates ikke uteplasser i front der terrengstigning er 1:3 eller brattere. 
 
Overvannsplan 
Det er utarbeidet en overvannsplan, overvannsnotatet OV_01 datert 18.10.2019, med 
forslag til tiltak. Det er i samråd med regulant tilføyd i planbeskrivelsen en setning om at 
overvannsplanen skal ligge til grunn for prosjektering og utførelse av tiltak innen 
planområdet. Planbeskrivelsen er derfor datert til 05.06.2020. Overvannsplanen er også 
bedre forankret i bestemmelsene gjennom de forslag til endringer som nå foreligger.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 27.9.2019. Planområdet 
fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. 
Følgende farer har blitt utredet:  
 
• Ekstremnedbør (overvann)  
• Skogbrann  
Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for skogbrann. Risikoanalyse viste 
akseptabel risiko, men det er allikevel formulert risikoreduserende tiltak som bør følges opp 
i anleggsfasen.  
 
Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut 
fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet 
inn i dette planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene: 
 
Oppsummering av tiltak:  
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Klima og miljø 
Det er i reguleringsplanen foreslått en rekke tiltak som bygger opp under fremtidsrettede 
klimamålsettinger om bærekraft for nye hytteområder, - krav om skånsomme inngrep, krav 
til revegetering og materialvalg. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering av planforslag og planprosess: 
Kommunedirektøren anser at planforslaget er utarbeidet i tråd med referat fra 
oppstartsmøte. Planforslaget er utarbeidet med føringer og krav gitt i Områdeplan for 
H5/H6, vedtatt 15.6.2017. 
 
Angående formålsområdet 
Fremlagt plan går ut over formålsområdet, BF, som er avsatt i Områdeplanen for H5/H6. I 
det aktuelle området er formålsområdet noe mindre i områdeplanen sammenlignet med 
kommunedelplanen. Planforslaget forholder seg ikke til gjeldene plan, men grensene tegnet 
opp i kommunedelplanen. Kommunedirektøren mener det er beklagelig at formålsgrensene 
fra gjeldende plan ikke blir ivaretatt. Det har vært en dialog med forslagstiller hvor det er 
påpekt mangelen på samsvar mellom de to avgrensningene. Forslagsstiller har ikke 
etterkommet ønsket om å justere grensene. 
 
Sammenlignet med områdeplanen er det foretatt justeringer langs hele den nordlige 
avgrensningen. I nordøst er arealet snevret noe inn, om lag 730 m2, mens det er tilført et 
areal i nordvest, på ca. 330 m2. Totalt sett er størrelsen på formålsområdet blitt justert noe 
ned.  
 
Kommunedirektøren har innhentet en uttalelse fra Fylkesmannen som er av den oppfatning 
at endringen er såpass avgrenset at det ikke er hensiktsmessig å kreve planprogram. I tillegg 
ble det fra Fylkesmannens side påpekt at det er relevant å undersøke om det er særlige 
grunner for at byggeområdet i områdereguleringsplanen er avgrenset slik akkurat her. 
 
Endringen fra kommunedelplanen til områdeplanen er ikke problematisert eller omtalt, og 
det er derfor usikkert hvilke kriterier som lå til grunn for denne endringen. 
Kommunedirektøren har i dette konkrete tilfellet funnet at avviket kan aksepteres, da det er 
lite, og overordnet myndighet også har kommet til at det ikke trengs nytt planprogram. 
Kommunedirektøren vil likevel påpeke at det ikke skal forekomme utvidelse av arealformål 
uten at dette er avklart i oppstartsmøtet eller i god tid før planen tas til 
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førstegangsbehandling. I en slik avklaring vil det bli vurdert behov for planprogram eller 
konsekvensutredning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartet viser planforslaget lagt over plankartet i kommunedelplanen. Her er avgrensningen 
innenfor formålsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den sorte pila markerer 
området hvor planforslaget 
går ut over formålsområdet. 
 

 
 
 
 
 
 
Grønt område viser arealet 
som er tilført formålsområdet. 
Blå strek markerer arealet 
som er tatt ut. 
 
Grad av utnytting 
Det skal bygges inntil 37 
enheter i form av frittliggende 
fritidsboliger. 
Utnyttelsesgraden i 
Områdeplan for H5/H6 er satt 
til 20-30% BYA. Forslag til 
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utnyttelsesgraden på delområdene BFF1-7 og BFF9-10 i planforslaget er innenfor denne 
utnyttelsesgraden. Forslag til utnyttelsesgrad for BFF8 overskrider dette. 
Kommunedirektøren anbefaler likevel at grad av utnytting kan gå noe ut over kravet i 
overordnet plan (30%). Begrunnelsen for dette er at den høyere utnyttelsesgraden gjelder et 
begrenset antall tomter, 6 stk., og at planområdet ligger inntil skliløypa til alpinanlegget, og 
har således en sentral plassering. 
 
Tomtene har variabel størrelse. Noen få er i underkant av 400 m2, men flesteparten av 
tomtene har en størrelse på rundt 600 m2- 700 m2, enkelte tomter er over 1000 m2. 
Størrelse og antall bygninger er fastsatt i bestemmelsene, hvor samlet bygningsmasse per 
tomt skal ikke overstige 204 m2 BYA. I tillegg skal det tilrettelegges for 2 parkeringsplasser, 
som skal utgjøre 36 m2, dette medberegnes i BYA. 
 
For tomter på 400 m2, med unntak av delområde BFF8, vil samlet bebygd areal (BYA) være 
120 m2. 36 m2 skal settes av til parkeringsformål og resterende 84 m2 til bebyggelse 
(alternativt fordelt på hytte og bod/anneks). 
 
De minste tomtene ligger innenfor delfelt BFF8, hvor utnyttelsesgraden er størst. I BFF8 er 
tomtene på om lag 400 m2, hvor flere er noe mindre. Tomt 26 er på 385,3 m2. Med en 
utnyttelsesgrad på 33% BYA vil det gi rom for 91 m2 bygningsmasse, i tillegg til p-plasser som 
utgjør 36 m2. 
 
Planforslaget legger opp til flere tomter enn hva som ble skissert på oppstartsmøtet, 30 
tomter mot nå foreslått 37. Det er ikke lagt opp til grønnstruktur mellom de minste tomtene 
og tilstøtende bebyggelse. BFF8 er plassert mellom to veier, SVG1 og SVG2. 
Kommunedirektøren mener generelt at størrelsen på tomtene bør være minst 500 m2, dette 
for å sikre tilstrekkelig med luft mellom byggene. Små tomter i kombinasjon med høyere 
utnyttelsesgrad vurderes som uheldig da disse tomtene vil kunne virke inneklemte. 
Kommunedirektøren mener 390 m2 per tomt er en mer urban tetthet. Forslagstiller har blitt 
henstilt til å øke tomtestørrelsene. Dette er ikke imøtekommet. Begrunnelsen fra utbygger, 
er at disse tomtene er tiltenkt en bredere kjøpergruppe.  
 
Det finnes eksempler på fritidsbebyggelse i Øyer sør med små tomter og høy 
utnyttelsesgrad. Kringelåslia (FB12 – Tun 3) er et eksempel på dette. Kringelåslia ligger 
omlagt 300 meter nord i luftlinje fra Nestingsætra. Nestingsætra har et begrenset antall 
tomter med mindre størrelse og høyere utnyttelsesgrad, og forslaget vurderes som 
akseptabelt. 
 
Bebyggelse 
I delfeltene BFF1-7 og BFF9-10 er det tillatt med frittstående fritidsboliger med saltak. 
Mønelinjen skal plasseres i hyttas lengderetning og ligge parallelt med høydekotene. I 
samarbeid med regulant har kommunedirektøren endret bestemmelsene som åpner opp for 
hytter med møneretning på tvers av høydekotene. Fotavtrykket på aktuelle bygninger er 
justert ned og det er spesifisert hvilke tomter bestemmelsen gjelder. Illustrasjonen viser 
reguleringsområdet med maksimalt antall hytter utformet med møneretningen på tvers av 
høydekotene. Tomtene er lokalisert sørvest i feltet.  
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Fritidsbebyggelsen innenfor tidligere nevnte reguleringsplan Kringelåslia (FB12 - Tun 3) har 
møneretningen på tvers av kotene og er bygd i to etasjer. Kringelåslia Nedre (FB12-13), som 
nå er under regulering, legger også opp til bygg med møneretning på tvers av kotene. Her er 
det dog snakk om leilighetsbygg og ikke frittliggende fritidsbebyggelse. Selv om foreslått 
bestemmelse må anses som et brudd på tidligere byggeskikk har allerede behandlede og 
vedtatte planer åpnet for denne muligheten.  
 
Kommunedirektøren mener å åpne opp for enkelte bygg med denne utformingen tilfører 
feltet flere kvaliteter. For det første vil det kunne gi bakenforliggende hytter bedre utsyn, og 
feltet vil fremstå mindre tett. For det andre vil det gi hyttefeltet en større visuell variasjon. 
Disse hyttene vil bryte opp feltet og minske faren for at det fremstår som skjematisk og 
monotont. Et annet viktig moment er at terrenget ved Nestingsætra er stedvis bratt og en 
hytte med fotavtrykk på 7,5x9 meter vil kunne gi et mindre terrenginngrep enn om den 
hadde blitt plassert langs etter høydekotene. 

 
Illustrasjon av hele planområdet. Seks hytter med møneretning på tvers av høydekotene 
foreslås tillatt sørvest i feltet. Nedgravd parkering er også visualisert på illustrasjonen. 
 
I tillegg har regulant fremmet et ønske om et tillegg i bestemmelsens pkt. 2.1.2.1. Her åpnes 
det for annen takvinkel på tilliggende underordnede bygningsdeler / - volum. Bestemmelsen 
ønskes tatt inn for å åpne for en ny hytte i regulantens katalog. 
 

 
 
 
 
Illustrasjonen viser en hytte med 
underordnede bygningsdeler / - 
volum med en annen takvinkel 
enn hovedvolumet. 
 

Parkeringsplasser 
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser, som skal utgjøre 36 m2, dette medberegnes i 
BYA. Forslagsstiller har spilt inn ønske om mulighet for nedgravd parkering. 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til dette da nedgravd parkering vil være 
hensiktsmessig mht. å øke parkeringskapasiteten i området og forholdet til snøbrøyting. I 
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tillegg er det er åpnet for nedgravd parkering i andre planer. Det er utarbeidet en 
bestemmelse som regulerer forholdet. Bestemmelsen åpner for nedgravd parkering på 3 
delfelt, som til sammen utgjør 9 tomter.  
 

 
 
 
 
 
Illustrasjon som viser hvordan 
nedgravd parkering er tenkt løst.  
Landskapsbilde og terreng 
Planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser viser gode intensjoner for bevaring av vegetasjon, 
terrengtilpasning og begrensninger av terrenginngrep. Det er avsatt større arealer mellom 
bebyggelse og plangrense for friluftsformål hvor flatehogst ikke er tillatt. En 
vegetasjonsskjerm vil virke positivt inn på fjernvirkningen fra området. Areal som utgjør 
byggeområde er i planforslaget målt til 22.3 daa. 
 
Grønnstruktur 
Hele utbyggingsområdet har lett tilgang til natur- og friluftslivsaktiviteter. Planområdet har 
en skliløype inn i alpinanlegget og det er avsatt områder til grønnstruktur mellom 
byggeområdene. I tillegg er det regulert inn to skiløyper, en i vest og en i øst. Disse kan 
benyttes til sykling og tursti i barmarksesongen.  
 
Klima og miljøhensyn 
I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser for å finne gode klima- og 
miljøløsninger for det enkelte byggeprosjektet.  
 
Hensynssone 410_VA-tr 
Hensynssonen vist i plankartet er ikke i tråd med Områdeplan for H5/H6. Områdeplanen 
hadde til hensikt å sikre arealer til en fremtidig vann- og avløpstrase, før traseen var 
detaljprosjektert. Det er nå foretatt en detaljprosjektering av den nye VA-traseen og 
plankartet er i henhold til ny linjeføring. Vann og avløpsavdelingen i Øyer kommune har vært 
involvert i prosessen med detaljprosjekteringen. 
 
Forslag til endringer i bestemmelsene 
På bakgrunn av innkomne merknader foreslås det endringer/tillegg i enkelte bestemmelser. 
Det er blant annet nødvendig å tydeliggjøre faglige råd fremkommet i vedlagt 
overvannsnotat. Kommunedirektøren foreslår også å imøtekomme enkelte av regulantens 
ønsker til endringer.  
 
1.8  Overvann 
Overvannsnotat fra Norconsult, OV_01 datert 18.10.2019, skal legges til grunn for 
prosjektering og ivaretakelse av overvann på den enkelte tomt, og i planområdet for øvrig. 
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Det skal prioriteres åpne løsninger for overvannshåndtering, jfr. overvannsrapport OV_01. 
Rør skal kun benyttes der en må krysse veier med stikkrenner. Stikkrennene skal ha en 
dimensjon på 600 mm. Over innkjørsler skal det legges en støpt platebru over grøft for å 
sikre grøftas kapasitet og funksjon. 
 
Tillegg til pkt. 2.1.2.1  Delfelt BFF1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10  
Innenfor delfeltet er det tillatt med frittstående fritidsboliger med saltak i 1 etg, og ev. 
sokkeletasje eller oppstuggu. Hovedmønelinjen skal plasseres i hyttas lengderetning og ligge 
parallelt med høydekotene.  
 
Hytter med tilnærmet kvadratisk fotavtrykk, inntil 7,5x9 m som ett volum, kan ha 
møneretningen på tvers av kotene. Maks bredde på gavlfasade mot vest blir 7,5 m. Dette 
gjelder tomt nr. 6, 7, 8, 9. 
 
Det tillates annen takvinkel på tilliggende underordnede bygningsdeler / - volum. Dette kan 
være inngangsparti / bod eller pergola / takoverbygg / leskurtak som ligger utenfor hyttas 
hovedvolum. Sekundære tak skal underordne seg hyttas hovedvolum både i forhold til 
estetikk og proporsjoner. Sekundære tak kan maksimalt utgjøre 40% av hovedvolumets 
bebygde areal. Fravikende takvinkel skal begrunnes i søknad, og vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. 
 
Tillegg til pkt. 2.1.2.2 Delfelt BFF8  
Hytter med tilnærmet kvadratisk fotavtrykk, inntil 7,5x9 m som ett volum, kan ha 
møneretningen på tvers av kotene. Maks bredde på gavlfasade mot vest blir 7,5 m. Dette 
gjelder tomt nr. 29 og 30.  
 
Takvinkelen skal være mellom 22 og 35 grader.  
 
2.1.2.3  Nedgravd parkering 
Der terrenget tillater det kan en garasje unntas fra beregning av høyde for den synlige delen 
av bebyggelsen. Forutsetningen er at minimum 25% av garasjearealet ligger innenfor 
fotavtrykket til fritidsboligen og at garasjen graves helt ned i terrenget og overfylles, med 
kun garasjeport som synlig bygningsdel. Punkt 1.2 i bestemmelsene skal overholdes med 
hensyn til skjæring/fylling. Dette gjelder for delfeltene BFF 7, 9 og 10. 
 
Tillegg pkt. 2.2 Skiløypetrasé 

Dersom topplaget i traseen fjernes i anleggelsen av skiløypa skal det tilsås. 

Tillegg til pkt. 7.2 Overvann 
Etablering av Flomvoll #1 og omlegging av den navnløse bekken nordøst i planområdet skal 
gjøres faglig forsvarlig, og må prosjekteres av fagkyndige. Fagrapporten fra Norconsult (OV_1 
Versjon: E04 datert 18.10.2019) med vedlegg skal legges til grunn for prosjekteringen. Disse 
tiltakene må etableres ved opparbeidelse av infrastruktur og senest ved byggestart for 
berørte tomter, tomt 37 og 38 i felt BFF10. 
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Før det gis byggetillatelse for fritidsbebyggelse skal grøften langs Storsteinvegen frem til 
Stubberudbekken utbedres og oppdimensjoneres. Utbedringen skal følge anbefalingene gitt 
i Norconsults rapport (OV_1 Versjon: E04 datert 18.10.2019), med vedlegg. 
 
Tillegg til pkt. 7.4 
Ordene samt skli- og skitrasé mangler i punktets andre avsnitt og foreslås tatt inn.  
 
7.5  Renovasjon 
Det skal være opparbeidet nytt returpunkt ved Hundersætervegen før 
ferdigattest/midlertidig brukstillatelse kan gis.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljregulering for Nestingsætra med plankart datert 12.02.2020 og planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 05.06.2020, med kommunedirektørens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn.  
 
 
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - MØNE- OG GESIMSHØYDE - GBNR 155/215 - TILBYGG FRITIDSBOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 155/215  
Arkivsaksnr.: 18/1912     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Nabomerknad 
- Omsøkte tegninger 
- Situasjonskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelser for Hafjelltoppen Hyttegrend, Plan-ID: 102B  

 
Sammendrag: 
Korrigerte tegninger av tilbygg til eksisterende fritidsbolig er innsendt kommunen 
21.01.2020. Ansvarlig søker og tiltakshaver blir informert om at tegningene er i strid med 
reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen Hyttegrend punkt. 3.5 vedrørende møne- og 
gesimshøyde.  
 
Ansvarlig søker, Cowi AS søker på vegne av tiltakshaver Knut Roald om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende møne- og gesimshøyde den 30.04.2020. 
 
Fritidsboligen ble oppført til OL i 1994 og de nå gjeldende reguleringsbestemmelsene er 
vedtatt ca. 20 år etterpå. Tiltakshaver ønsker å oppføre tilbygget med samme møne høyde 
som eksisterende fritidsbolig, 0,7 meter over hva som er tillatt i dagens 
reguleringsbestemmelser. Tiltakshaver ønsker også å ikke bygge taket helt frem på den ene 
fasaden, dette resulterer i at også gesimshøyden blir for høy. Høyeste gesims ved inntrukken 
takflate er ca. 5,6 meter, dette er 2,1 meter for høyt i forhold til bestemmelsene.  
 
Naboer ble varslet om tiltaket før søknad om endring av gitt tillatelse ble innsendt 
kommunen. Det var da ingen merknader til nabovarslet. Det var i dette nabovarslet ikke 
informert om at omsøkt tiltak forutsatte en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende møne- og gesimshøyde. Tiltaket måtte derfor 
nabovarslet på nytt. Det kom da inn nabomerknad fra Hafjelltoppen Velforening, eier av 
gbnr. 155/265, hvor de motsetter seg at det gis omsøkt dispensasjon, begrunnet med at det 
er ikke ønskelig med høyere bebyggelse enn hva som er regulert.  
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Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon vedørende videreføring av eksisterende 
mønehøyde innvilges, og at dispensasjon vedrørende høyere gesims enn tillatt i 
reguleringsplan avslås.  
 
Saksutredning: 
Ansvarlig søker Cowi AS sendte den 24.08.2018 inn søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg og 
påbygg til eksisterende fritidsbolig på vegne av tiltakshaver Knut Roald. Påbygget på 
eksisterende fritidsbolig skulle vært behandlet som en dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser i sin tid. Dette ble ikke gjort, og tillatelse til tiltak ble gitt 
17.12.2018.  
 
I ettertid har tiltakshaver bestemt seg for at han ønsker å bygge noe annet enn hva som 
tidligere var omsøkt, og reviderte tegninger er innsendt kommune den 21.01.2020. 
Reviderte tegninger er også i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser.  
 
Gjeldende reguleringsplan er Plan-ID: 102B Hafjelltoppen Hyttegrend, godkjent av 
kommunestyret 27.03.2014, DS-vedtak 258/14, 16.05.2014.  
 
Tilbygget til fritidsboligen er i strid med bestemmelsene vedrørende maks møne- og 
gesimshøyde. Fritidsboligen ble oppført til OL i 1994 og de nå gjeldende 
reguleringsbestemmelsene er vedtatt ca. 20 år etterpå. Tiltakshaver ønsker å oppføre 
tilbygget med samme møne høyde som eksisterende fritidsbolig, 0,7 meter over hva som er 
tillatt i dagens reguleringsbestemmelser. Tiltakshaver ønsker også å ikke bygge taket helt 
frem på den ene fasaden, dette resulterer i at også gesimshøyden blir for høy. Høyeste 
gesims ved inntrukken takflate er ca. 5,6m, dette er 2,1 meter for høyt i forhold til 
bestemmelsene.  
 
I reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend punkt 3.5 står det følgende:  

«… Hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde 
på 3,50 m over ferdig grunnmur.» 

 

 
Utklipp fasade mot sør. Eksisterende mønehøyde 6,7m er videreført på tilbygget. Laveste 

gesims på tilbygget er 3m og høyeste gesims ved inntrukken takflate ca. 5,6m.  
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Ansvarlig søker på vegne av tiltakshaver informerer om at årsaken til at tilbygget er trukket 
fram i sin helhet, er ønske om større kjøkken i plan 1. For å ikke stenge vinduet på 
soverommet i plan 2, er det ikke ønskelig å bygge taket like langt ut som eksisterende 
takflate. De fremfører i sin søknad om dispensasjon at selv om møne- og gesimshøyde 
strider mot gjeldende reguleringsbestemmelser blir bygget mer harmonisk ved å trekke fram 
taket og øke lengden på den høye delen av fritidsboligen. Tilbygget får samme høyde som 
det eksisterende bygget i 2 etasjer, det blir derfor ingen endring i forhold til eksisterende 
bebyggelse når det gjelder maxhøyder.  
 

 
Utklipp eksisterende fasade mot sør.  

 
Ansvarlig søker fremfører videre i søknaden at slik fritidsboligen ser ut i dag før et eventuelt 
tilbygg, er den delen av bygget som har 2 plan svært smal i forhold til høyden, noe som gir et 
uavsluttet uttrykk. Ansvarlig søker fremfører i sin søknad om dispensasjon at tilbygget ikke 
vil hindre utsikt for naboer. Ansvarlig søker og tiltakshaver kan ikke se at det skulle være 
store ulemper ved å innvilge en dispensasjon.  
 
Nabomerknad 
Naboer ble varslet om tiltaket før søknad om endring av gitt tillatelse ble innsendt 
kommunen. Det var da ingen merknader til nabovarslet. Det var i dette nabovarslet ikke 
informert om at omsøkt tiltak forutsatte en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende møne- og gesimshøyde. Tiltaket måtte derfor 
nabovarslet på nytt. Det kom da inn nabomerknad fra Hafjelltoppen Velforening, eier av 
gbnr. 155/265.  
 
Vegen omkringliggende fritidsboligen er en del av gbnr. 155/265. Knut A. Ramstad på vegne 
av Hafjelltoppen Velforening skriver følgende:  

«Styret i Hafjelltoppen Velforening motsetter seg at det gis omsøkt dispensasjon.»  
 
Merknaden fra Hafjelltoppen Velforening er senere begrunnet med følgende:  

«… vi ikke ønsker dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene vedr. byggehøyder. 
Det er ikke ønskelig med høyere bebyggelse enn hva som er regulert.» 

 
Ansvarlig søker har svart ut nabomerknaden:  
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«Ifølge SAK §5-2 oversendes svar på kommentar til merknader: Dere ønsker ikke at 
bygget ikke skal være høyere enn det som reguleringsplanen sier. På grunn av ønsket 
planløsning i 1. etg, er det behov for å trekke fram eksist. bygg slik at vindu på 
soverommet i plan 2 ikke stenges. Dette er ikke mulig å få til dette uten at eksist møte 
trekkes fram. Eksisterende reguleringsplan er revidert etter at disse hyttene ble satt 
opp, og tillatt møne- og gesimshøyde er justert ned i forhold til tidligere plan. 
Tiltakshaver ønsker å benytte den tidligere gesims- og mønehøyden for tilbygget. 
Tilbygget blir ikke høyere enn eksist. bygg. Ved å trekke fram mønet på tilbygget, 
mener vi at fasaden blir mer harmonisk, da den opprinnelige høyeste delen av 
fritidsboligen er veldig høy og smal.» 

 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres.  
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Maks møne- og gesimshøyde, takvinkel, taktekking, farger m.m. begrenses i 
reguleringsplaner for at utbygging skal få et mer helhetlig uttrykk innenfor planområdet. 
Maks møne- og gesimshøyder bidrar til å begrense hvor dominerende bygninger fremstår, 



  Sak 65/20 

 Side 17 av 74   

og gir naboer en forutsigbarhet på hva som kan oppføres på omkringliggende eiendommer. 
Fritidsboligen ble oppført før OL i 1994, og har stått der med sin mønehøyde i over 25 år. 
Tilbygget til fritidsboligen viderefører eksisterende mønehøyde med 3,4 meter i lengden.  
I denne konkrete saken vektlegges det at det er en videreføring av eksisterende mønelinje 
som legges til grunn, og at hensynet bak bestemmelsen i mindre grad blir tilsidesatt, enn om 
dette hadde vært en ny fritidsbolig.  
 
Gesimshøyden er også i strid med reguleringsplanens bestemmelser. Gesimshøyde er ikke 
en videreføring av eksisterende gesimshøyde, og avviker planens bestemmelser med 2,1 
meter. Med en så høy gesims, blir fasaden i større grad dominerende. Å oppføre en så høy 
gesims, har ingen sammenheng med at det er et tilbygg på en eldre fritidsbolig. At det vil gi 
mere lys i plan to, vil gjelde alle fritidsboliger som oppføres i det regulerte området, 
uavhengig av om det er et tilbygg eller om det er en ny fritidsbolig som skal oppføres. Ved å 
tillate omsøkt gesims, vil hensynet bak bestemmelsen bli vesentlig tilsidesatt.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper.  
Rådmannen er av den oppfatning at det er naturlig med en videreføring av eksisterende 
mønelinje, -høyde ved tilbygg. En dispensasjon fra mønehøyden vil gi bygningen en god 
estetisk utforming, og vil ikke gi fritidsboligen et større uttrykk.  
 
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon vedrørende høyere møne enn hva planen tillater er 
at det kan bli vanskelig å håndtere i sammenlignbare tilfeller i ettertid. Det presiseres at i 
denne konkrete saken er det vektlagt at det er en videreføring av eksisterende mønelinje 
som legges til grunn. Dispensasjon for videreføring av eksisterende mønehøyde på en annen 
fritidsbolig i Hafjelltoppen Hyttegrend ble i planutvalget innvilget 20.08.2019, enstemmig 
vedtatt.  
 
Fordelen med å tillate videreføring av eksisterende møne høyde anses å være større enn 
ulempene.  
 
Fordelen med å tillate omsøkt gesimshøyde er at hjemmelshaver vil få mere dagslys inn i 
plan to. Denne argumentasjonen vil gjelde for alle tiltakshavere innenfor den gjeldende plan, 
og kan skape en uheldig presedens. Ulempen med en så høy gesims, er at fasaden i større 
grad blir dominerende. Forutsigbarhet vedrørende tiltak som oppføres innenfor planen 
reduseres. Ved å tillate en så stor overskridelse av gesimshøyde, kunne bestemmelsen likeså 
gjerne vært fjernet fra reguleringsplanen. Fordelen anses å være av personlig karakter, bør 
ikke vektlegges. Ulempene er klart større enn fordelene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt. 3.5 vedrørende mønehøyde maks 6,0 meter over ferdig grunnmur.  
 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt. 3.5 vedrørende gesimshøyde maks 3,5 meter over ferdig grunnmur. 
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Det vil være naturlig med en videreføring av eksisterende mønelinje, -høyde ved tilbygg. En 
dispensasjon fra mønehøyden vil gi bygningen en god estetisk utforming, og vil ikke gi 
fritidsboligen et større uttrykk. Det presiseres at i denne konkrete saken er det vektlagt at 
det er en videreføring av eksisterende mønelinje som legges til grunn. Hensynet bak 
bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Omsøkt gesimshøyde er ikke en videreføring av eksisterende gesimshøyde, og avviker 
planens bestemmelser med 2,1 meter. Med en så høy gesims, blir fasaden i større grad 
dominerende. Å oppføre en så høy gesims, har ingen sammenheng med at det er et tilbygg 
på en eldre fritidsbolig. Hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Ulempen med en så høy 
gesims, er at fasaden i større grad blir dominerende. Forutsigbarheten i reguleringsplanen 
reduseres. Ulempen er klart større enn fordelen.  
 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV - GBNR 130/137 - UTHUS - AUROMSGUTUA 65 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 130/137  
Arkivsaksnr.: 20/45     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Plan-ID 160e Musdalsæter hyttegrend 

 

Sammendrag: 
Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt ble innsendt kommunen den 07.01.2020 av 
hjemmelshaver Jarle Breivik. Bygningen er en utebod med oppgitt BRA 11m2. Uteboden skal 
føres opp som en del av gjerde på fritidseiendommen på musdalsæter. I forbindelse med 
innsendt meldingssak blir tiltakshaver informert om at uteboden ikke er i henhold til 
gjeldende reguleringsbestemmelser. Søknad om oppføring av gjerde, kan ikke behandles før 
plassering av utebod er avklart, da uteboden er en del av gjerdet.  
 
I reguleringsbestemmelsene på Musdalsæter Hyttegrend § 3 punkt 4. står det følgende: 

Dersom bebyggelsen oppføres som to eller tre bygninger, forutsettes det at disse 
plasseres i tunform og så nær hverandre (maks. 8 meter) at disse ikke kan danne 
enheter og fradeles. 

 
Etter å ha mottatt informasjon om bygningers plassering i reguleringsplanen, søker 
tiltakshaver den 25.03.2020 om dispensasjon fra bestemmelsen om at bygninger skal 
plasseres maks.  8 meter fra hverandre. Ønsket plassering av boden resulterer i en avstand 
mellom bygninger på opptil 13 meter.  
 
 Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon avslås. 
 
Saksutredning: 
Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt ble innsendt kommunen den 07.01.2020 av 
hjemmelshaver Jarle Breivik. Bygningen er en utebod med oppgitt BRA 11m2. Uteboden skal 
føres opp som en del av gjerde på fritidseiendommen på musdalsæter. Behandling av 
søknad om oppføring gjerde kan ikke behandles før plassering av boden er avklart, da boden 
er planlagt som en del av gjerdet.  
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Utklipp fra korrigert situasjonskart innsendt kommunen den 01.06.2020.  

 
I forbindelse med innsendt melding om bygning unntatt søknadsplikt ble det registrert at 
plassering av uteboden ikke er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. Gjeldende 
bestemmelser for gbnr. 130/137 er reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend, godkjent av 
kommunestyret 24.05.2018, med mindre endring 01.10.2018.  
 
I § 3 Byggeområder for fritidsbebyggelse punkt. 4 står det følgende:  

Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt, hytte, uthus/anneks og garasje, 
men kun en boenhet. Dersom bebyggelsen oppføres som to eller tre bygninger, 
forutsettes det at disse plasseres i tunform og så nær hverandre (maks. 8 meter) at 
disse ikke kan danne enheter og fradeles. 

 
I henhold til SAK10 § 4-1 fjerde ledd, veiledning til fjerde ledd, skal melding om bygning 
unntatt søknadsplikt innsendes kommunen senest når tiltaket er ferdigstilt. Uteboden er på 
situasjonskart plassert mer enn 8 meter fra eksisterende fritidsbolig. I forbindelse med 
innsendt meldingssak blir tiltakshaver informert om at uteboden ikke er i henhold til 
gjeldende reguleringsbestemmelser. Det fremkommer også av telefonsamtale med 
saksbehandler at platen til boden allerede er støpt. Etter informasjon vedrørende 
bestemmelsene, søker tiltakshaver den 25.03.2020 om dispensasjon fra bestemmelsen om 
at bygninger skal plasseres maks.  8 meter fra hverandre.  
 
Tiltakshaver opplyser i sin søknad om dispensasjon at: «Under utgraving av tomt og vei 
høsten 2018 ble undertegnede og entreprenør samde om plassering av vedbod, og det var 
ikke i våre tanker at det ikke var innafor reguleringsbestemmelsene. Sommeren 2019 ble 
plate for bod og fundamenter til porter støpt og strøm gravd ned til bod».  
 
Tiltakshaver fremfører i sin søknad om dispensasjon at boden vil ligge fint i omgivelsene inn 
til friareal, gli godt inn i terrenget og at boden ikke vil være til sjenanse for noen. Videre 
fremfører tiltakshaver at den lille boden ikke kan danne noen form for enhet og fradeles.   
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Utklipp arealplankart, grønt område friluftsformål. Utklipp flyfoto sommer 2019. Bildet viser at 

underlag til boden er pukket.
 

Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Nabovarsel 
Melding om bygning unntatt søknadsplikt må ikke nabovarsles. Da dette tiltaket er 
innebærer en søknad om dispenasjon må dette nabovarsles. Tiltaket ble ikke nabovarslet før 
den 05.06.2020. Kommunen har dialog med tiltakshaver, og tiltakshaver har dialog med 
berørte naboer. Dersom det fremkommer merknader til nabovarsle, vil disse bli vedlagt 
saken før møtet i plan- og miljøutvalget 16.06.2020. 
 
Vurdering:  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
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Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres. 
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Det står i bestemmelsene for Musdalsæter Hyttegrend at det forutsettes at bygningene skal 
plasseres i tunform. Bygningene skal plasseres nære hverandre med maks. 8 meters avstand, 
slik at bygningene ikke kan danne egne enheter og fradeles.  
 
Bakgrunnen for bestemmelsen maks 8 meters avstand, er at det ikke er ønskelig at 
eiendommene skal fradeles og danne nye enheter. En vedbod danner en egen enhet, men 
ikke en boenhet. Dersom dette hadde vært et anneks, ville hensynet bak bestemmelsen i 
større grad blitt tilsidesatt. Dersom en dispensasjon innvilges, med vilkår om at vedboden 
ikke kan omgjøres til rom for beboelse, vil ikke hensynet bak bestemmelsen bli vesentlig 
tilsidesatt. Ved at omsøkt bod tillates med en avstand større enn 8 meter, vil bestemmelsen 
bli tilsidesatt, men ikke hensynet bak den.  
 
Fordelene må være klart større enn ulempene.  
Før oppstart av tiltaket, skulle det foreligget en innvilget dispensasjon, dersom boden skulle 
plasseres der den er ønsket. At tiltaket allerede er påbegynt kan ikke hensyntas i saken.  
 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon, er at tiltakshaver kan utnytte et større område av 
eiendommen sin. Dette kan ikke sies å være en særlig stor fordel, da bodens plassering 
innenfor reguleringsplanens avstandskrav til hytten kan gjøres på flere måter og samtidig 
utnytte eiendommen godt. Ulempen ved å innvilge en dispensasjon, er at det er i strid med 
en tydelig bestemmelse i reguleringsplanen, nettopp at bygninger ikke skal plasseres med 
mer enn 8 meters avstand. Det er tydelig av reguleringsplanen at det er ønskelig at 
bygninger skal plasseres nære hverandre, og i tunform. Omsøkt plassering av boden er i strid 
med dette. Det at tiltakshaver kan utnytte et større område av eiendommen sin, ved å 
plassere denne lenger unna andre bygninger, kan skape presedens for andre 
fritidseiendommer på Musdalsæter, og bestemmelsen tunform vil da ikke lenger ha en 
betydning.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Musdalsæter Hyttegrend for bygging av bod med avstand over 8 meter 
fra eksisterende bebyggelse. 
 
Hensynet bak bestemmelsen maks avstand mellom bebyggelse 8 meter er begrunnet i 
reguleringsbestemmelsene. Bakgrunnen for bestemmelsen er at enheter ikke skal kunne 
fradeles i ettertid og danne nye enheter. Eiendommene skal fremstå som separate tun. 
Hensynet bak bestemmelsen vil bli tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon. Ulempen ved å 
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innvilge dispensasjon, er at bestemmelsen vedrørende tunform kan miste sin betydning. 
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon er klart større enn fordelen.  
 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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GBNR 155/001/180  - UTEDO I TILKNYTNING TIL BÅTNAUST VED GOPOLLVATNET 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 155/001/180  
Arkivsaksnr.: 20/108     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om byggetiltak 
- Begrunnelse for dispensasjonssøknad 
- Uttalelse fra fjellstyret 
- Møtebok fjellstyret 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Sakens øvrige dokumenter 

Sammendrag: 
Anders Ledum, fester av gbnr. 155/1/180, har søkt om å bygge en utedo i ved naustet han 
har bygget. Sistnevnte er innredet for overnatting, men uten ildsted. Garden Ledum på 
Tretten har rett til å ha naust ved Goppollen for å kunne bedrive fiske.  
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommeplanens arealdel formål LNF, 
buffersone til villreinens leveområde (sone 2).  
 
Doen er planlagt til 1,5x1,5 meter og plassert 10 – 12 meter nordvest for naustet. 
Punktfestet for naustet er godkjent flyttet til ny plassering. 
 
Kommunedirektøren tilrår prinsipielt følgende vedtak:  
 
1) Det gis ikke dispensasjon for oppføring av utedo, fordelene er ikke klart større enn 
ulempene. Faren for presedens i lignende saker er stor. I tillegg er det fare for en annen 
mulig ulempe, økt privatisering av området. Samt at et slikt punktfeste i utgangspunktet 
skal bebygges med ett bygg. 
 
Dersom endelig vedtak skulle bli å tillate en dofunksjon i tilknytning til naustet, anbefales 
følgende alternativ med visse vilkår, som presenteres i forslag til vedtak. 
2) Det gis dispensasjon, men utedoen må bygges sammen med naustet.  



  Sak 67/20 

 Side 25 av 74   

 
 
 
Saksutredning: 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring 
i regionale og statlige organer, da deres fagområder anses berørt.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. 
pbl. § 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er 
også bestemt i kommuneplanens arealdel at det er 50 meters byggegrense fra innsjøer. 
 
Naboer:  
Det har ikke kommet inn merknader til søknaden. Grunneier Statskog SF er orientert. 
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Plangrunnlaget:  
Gjeldende arealformål er LNF, og buffersone til villreinens leveområde (sone 2) i 
kommeplanens arealdel.  
Hensynssone for bevaring av naturmiljø – herunder villreinens leveområde har følgende 
retningslinjer: (..) Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i 
saksbehandlingen. Ellers gjelder bestemmelsene for LNF(R)-formål i kommuneplanens 
arealdel.  
 
§ 5.1 i bestemmelsene til kommuneplanen: 

  
Det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate deling, 
bygge- og anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse i 
område som er vist på plankartet med arealbruksformål LNFR.  
 
 
Vurdering: 
Punktfestet for naustet er godkjent flyttet til ny plassering, av grunneier Statskog og Øyer 
kommune. Naust er innenfor LNF(R)-formålet, og er knyttet til gardsbruket. 
  
Bygging av utedo er ikke naturlig knyttet til naustfunksjonen, ikke knyttet til landbruk og 
bruk av områdene for natur- og friluftsliv, jf. bestemmelsene til kommuneplanen § 5.1. 
Søknaden må derfor behandles som en dispensasjon. 
 
Landbruksfaglig uttalelse:  
Garden Ledum på Tretten har rett til å ha naust ved Goppollen for å kunne bedrive fiske. 
Dette er således å anse som en del av gardens driftsgrunnlag. Båtnaust er et bygg til 
oppbevaring/beskyttelse av båt, primært ikke et bygg med oppholdsrom.  
En har forståelse for at det er praktisk å ha et opplegg for sanitære behov ifm. et basebygg 
for fiske og fangst. Det er også et hygienemoment i den forbindelse. På den annen side har 
det ikke vært vanlig at hvert båtnaust i fjellet har egen utedo. Om en tillater dette i ett 
tilfelle vil det kunne danne presedens. Det er ingen ønsket utvikling at det skal etableres 
private sanitærbygg tilknyttet båtnaustene langs fjellvannene.  
 
Når det gjelder plassering av en evt. utedo bør dette gjøres så nære selve naustet som mulig. 
Dette for å begrense den privatiserende virkningen slike bygg danner. Naust i vannkanten gir 
en viss avvisende effekt for alminnelig ferdsel langs vannet hvor det ofte går sti/råk. En 
utedo løsrevet fra naustet vil forsterke denne effekten.  
 
Landbrukskontoret tilrår at det utvises forsiktighet med å tillate utedo i tilknytning til 
båtnaust. Det legges særlig vekt på hensynet til presedens og allmenhetens tilgang til 
vannkanten. 
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Øyer Fjellstyre sin uttalelse:  
Anders Ledum er eier av Ledum 116/1. Til garden ligger et båtnaust ved Goppollvatnet, feste 
nr. 180. Båtnaustet står på såkalt hevda tomt, og er avgiftsfritt. Det ligger til garden og kan 
ikke skilles fra denne. Naustet, som også har et boligrom, ble i 2016 godkjent flyttet i  
nærheten av demningen.  
Det søkes nå om å få sette opp en utedo i tilknytning til naustet. Doen er planlagt til 1,5x1,5  
meter og skal plasseres 10 – 12 meter nordvest for naustet. 
  
Fjellstyret har tidligere behandlet tilsvarende søknader om oppføring av utedo i forbindelse  
med naust. Søker er eier av det siste husvære uten egen do ved Goppollvatnet, og naustet  
ligger slik til at det ikke egner seg å bruke andre doer i området. Det vil ikke komme flere 
søknader om oppføring av utedo ved Goppollvatnet, da behovet er  
oppfylt hos alle eiere av husvære ved vatnet. En mener derfor at det under tvil kan settes 
opp en do som omsøkt.  
Fjellstyret tilrår at det gis tillatelse til å sette opp en liten utedo, slik som beskrevet i  
søknaden. Doen skal ha nøytrale farger på vegger og tak. Detaljplassering foretas til  
sommeren.  
 
Det er en forutsetning at saken avklares med Øyer kommune, og at nødvendige tillatelser  
innhentes.  
 
Fjellstyret og Statskog var på befaring på stedet 19. juni sammen med søker og representant 
for kommunen. Det viser seg at søker allerede har laget fundament til en utedo nær naustet 
som er under oppføring. Fjellstyret beklager sterkt at arbeidet med å føre opp doen er 
påbegynt uten søknad eller tillatelse.  
 
Siden naustet skal ha et oppholdsrom, er det behov for en utedo i nærheten. Fjellstyret har 
ingen innvendinger mot at det føres opp en enkel do, og har heller ingen innvendinger mot 
at den plasseres der arbeidet med fundamentet for doen er startet. Søker er selv ansvarlig 
for å innhente nødvendige tillatelser fra Øyer kommune.  
 
 
Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12:  
KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens 
bruk. Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en uhensiktsmessig 
måte.  
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende 
bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet 
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belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og 
teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.  
Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. Dette vurderes i plassering og 
utforming av ny bebyggelse. 
 
Kultur  
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, 
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner 
på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag  
Eksisterende bebyggelse og et stort område i tilknytning er omfattet av aktsomhetsområde 
flom. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot 
naturfare i tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse at dette 
er ivaretatt i tråd med sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift. 

 
 
Eksterne høringsinnspill: 
NVE 
NVE skriver at båtnaust nødvendigvis må ligge svært vassdragsnært og vil naturlig ikke kunne 
oppfylle sikkerhetskravet. Men da er det også forutsatt at det er et enkelt båtnaust, og ikke 
en liten hytte. For utedoen stiller det seg litt annerledes – både i forhold til byggets funksjon, 
men også verdien på bygget. Men det vil trolig være nok å tilfredsstille en mindre 
høydeforskjell fra normalvannstand for at sikkerhetskravet for et F1 tiltak er ivaretatt. 
Maksimal vannstandsstigning er 3-4 meter, jf. NVE Atlas, og dette tilsvarer erfaringsmessig 
ofte 200-års flom +. Goppollvatnet er regulert, så det er vel mulig å framskaffe data for 
maksimal vanstandsstigning over demning, slik som det er gjort for andre saker i 
statsallmenningen? Dette vil kunne gi et bedre bilde av situasjonen enn aktsomhetskartene. 
Videre bør allmennhetens tilgang til vassdrag være et viktig moment i denne saken, spesielt 
med tanke på presedens for andre tilsvarende saker. Det er ikke mulig med et felles opplegg 
for sanitærfuksjoner i området? Dette ville løse både plasseringen og hensynet til allmenne 
interesser langs vassdraget. Ut over dette har ikke NVE merknader i saken. 
 
Innlandet fylkeskommune 
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Fylkeskommunens vurdering 
Naustet ligger innenfor LNF(R)-formålet og har også et boligrom. Arealet ligger innenfor 
buffersonen til villreinens leveområde (sone 2) i kommeplanens arealdel Hensynssone for 
bevaring av naturmiljø – herunder villreinens leveområde har følgende 
retningslinjer: "(..) Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i 
saksbehandlingen. Ellers gjelder bestemmelsene for LNF(R)-formål i kommuneplanens 
arealdel". 
 
Bygging av utedo er ikke naturlig knyttet til naustfunksjonen, ikke knyttet til landbruk og 
bruk av områdene for natur- og friluftsliv, jf bestemmelsene til kommuneplanen § 5.1. 
Spørsmålet er om byggingen av utedoen vil medføre økt aktivitet, potensiell forstyrrelse av 
villreinens leveområde. I regional plan for Rondane – Sølnkletten presiseres at lokale 
rammer for bebyggelsen må konkret vurderes i den enkelte buffersone og fastsettes ut fra 
hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet 
til vann og vassdrag og tilpasning til omkringliggende bebyggelse. 
Innlandet fylkeskommune støtter i all hovedsak vurderingene til Øyer kommune i saken. 
 
Vi mener det kan gis dispensasjon til oppsetting av utedo gitt vilkåret om at utedoen bygges i 
direkte tilknytning til naustet og at nye tegninger og situasjonsplan sendes inn. Et annet 
vilkår må være at det ikke tillates bygging i kalvingsperioden, dvs bygging kan tidligst starte 
etter 15.juni. 
 
 
Vurdering av om dispensasjon kan gis  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Innen LNFR-områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til 
stedbundet næring. I dette tilfellet er det buffersone (sone 2) til villreinområdet som er 
aktuelt. Man skal være spesielt restriktiv mht. restaurering og utvidelser. I regional plan for 
Rondane – Sølnkletten presiseres at lokale rammer for bebyggelsen må vurderes konkret i 
den enkelte buffersone og fastsettes ut fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og 
beliggenhet (snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse. Å gi tillatelse til en beskjeden utedo inntil bebyggelsen påvirker 
ikke hensyn som arealformålet skal ivareta utover allerede bebygd festepunkt, etter 
kommunedirektørens vurdering.  
 
Et annet sentralt vurderingstema i LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. 
Disse er i dette tilfellet av mindre betydning.  
 
Forbud mot bygging i strandsone:  
Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I slike tilfeller skal det tas 
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I 
kommuneplanens arealdel er det lagt inn et punkt 6.1 om bruk av sjø, vassdrag med 
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tilhørende strandsone. Videre sies det i underpunkt A at vegetasjon langs elvebredder og 
strandsoner skal bevares. Langs vassdrag skal det opprettholdes et naturlig økologisk 
fungerende vegetasjonsbelte som ikke noe sted må være mindre enn 6 m bredt, jf. 
vannressursloven (VRL) § 11 og pbl § 11-11 pkt.5.  
I bestemmelser om byggegrenser langs vassdrag i kommuneplanens arealdel er det bestemt 
50 meter fra innsjø. Dette punktfestet er godkjent bebygd, og hensyn bak disse 
bestemmelsen utfordres i mindre grad. Derimot er det mer utfordrende dersom det 
anlegges et bygg løsrevet fra naustet.  
 
NVEs veileder 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag legges til grunn i vurderingen. Faren for 
privatisering av strandsonen ut over eksisterende bebyggelse tilsier at en eventuell utedo 
bør bygges i tilknytning til naustet. Muligheten for ferdsel langs vannet må ikke 
vanskeliggjøres ytterligere. Det gjelder på alle kanter av bebyggelsen. Det presiseres også av 
høringssuttalelser. 
 
KD anbefaler ikke å anlegge en utedo løsrevet fra eksisterende naust, etter vurdering av 
første ledd i bestemmelsen. Å bygge en utedo sammen med naustet kan ikke i seg selv her 
sies å sette hensyn bak, eller formålet med disse planbestemmelsene til side. 
 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Som nevnt i det foregående har søkers gardsbruk rett til å ha naust ved Goppollen, som ledd 
i gardens driftsgrunnlag. Dette er innenfor LNF-formålet. I dette tilfellet har tiltakshaver fått 
bygge opp en bygning med oppholdsrom for overnatting til erstatning for et, ifølge søkers 
opplysninger, falleferdig naust. Om tanken var å benytte bygget ut over begrenset opphold i 
tilknytning til fiske, skulle dette vært behandlet som en dispensasjon og eventuell 
omdisponering til fritidsbebyggelse. At det ikke er gjort, kan imidlertid ikke føre til at 
byggetiltaket som nå omsøkes ikke underlegges disp.behandling, i tråd med 
kommuneplanens arealdel.  
 
Båtnaust er i utgangspunktet ikke ment for beboelse, men beskyttelse av båt/utstyr. Det er 
ikke ønskelig med utedoer/andre småbygg ved naust i fjellet i Øyer, og det er stor fare for 
presedens ved å gi tillatelse til slike. I tillegg vil den muligens føre til mer oppholdelse i 
naustet. Dette kan ha konsekvenser for villreininteresser. I rimelig nærhet er det en åpen 
utedo, selv om det vil kunne diskuteres hva som er for lang avstand til at denne kan 
benyttes. Det oppfordres imidlertid til at det gjøres. 
 
Samtidig er det en fare ved å tillate en privat utedo at det skapes en enda større følelse av 
privatisering rundt bebyggelsen ved vannet. Bebyggelsen ligger i aktsomhetssone for flom. 
Høringsmerknadene støtter kommunedirektørens vurdering av at det er naustfunksjonen 
som er sentral her, og at ytterligere bygging utfordres både av flomfare og hensynet til 
villrein. Hva gjelder NVEs uttalelser, er det rimelig å slutte seg til at en økning av verdi endrer 
kravene til flomsikring av bebyggelsen. Det er på det rene at et naust må ligge i nær 
tilknytning til vannet. Hva gjelder utedo/evt andre bygg er dette en litt annen sak. 
Kommunedirektøren vurderer det til å være et tiltak, som ikke kan bygges uten at krav til 
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byggegrunn og tiltak iht. pbl. § 28-1 og TEK17 er tilfredsstilt. Det er vanskelig å se en god 
løsning på dette som ikke innebærer å flytte byggeverket utenfor flomfare, altså vekk fra 
naustet. Denne løsningen er det imidlertid andre hensyn som taler mot. 
 
Kommunedirektøren mener det bør holdes en restriktiv linje når det gjelder antall bygg per 
festepunkt. Et punktfeste skal i utgangspunktet gjelde ett bygg. For naust som ikke er 
bruksendret eller godkjent endret til fritidsfester bør det ikke tillates flere bygg. Grunneiers 
erklæring i festekontrakten støtter også dette. I kontrakten framgår det at avtalen gjelder 
den bebyggelsen som sto der i 1969. Det framstår rimelig klart for administrasjonen at det 
var ment å omhandle en naustfunksjon, ikke til/påbygg. Det er like klart at dette er et 
privatrettslig anliggende, men kommunens saksbehandling kan ikke se fullstendig bort fra 
dette.  
 
Begrunnelsen for behovet for tiltaket er noe svakt. På den annen side er det ikke vanskelig å 
forstå det praktiske, samt hygienehensyn ved å ha en slik ved naustet. Det er naturlig nok 
mer ønskelig at en utedo benyttes, enn det som kan bli alternativet. I følge Fjellstyret er 
dette det siste naustet som eventuelt vil ha behov for utedo ved Goppollen. Dette reduseres 
naturlig nok faren for presedens akkurat her. De mener det med dette under tvil kan tillates, 
med gitte vilkår.  
 
I dette tilfellet ble arbeidet med å plassere og bygge utedoen påbegynt uten nødvendige 
tillatelser. Saken må behandles som dette ikke har skjedd. Fra kommunens side må det 
derimot legges til grunn at det tidligere er gitt visse forventinger om at en utedo vil kunne 
tillates. Dette taler for at dispensasjon innvilges, men at den bygges sammen med naustet. 
Slik vil ulempen ved ytterligere privatisering unngås.  
 
Det betyr at dersom det tillates en bygging av utedo, er det tilrådelige alternativ å bygge som 
beskrevet over, sammenbygd med naustet.  
 
Dersom det likevel tillates oppføring av utedo skal den bygges sammen med naustet. Det 
gjøres da vedtak om at byggesøknaden kan behandles. 
Det må stilles vilkår om følgende:  

- Tiltaket må oppføres på en måte som tilfredsstiller kravene til sikker byggegrunn i 
tråd med pbl. § 28-1 og sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK17).  

- Det skal sendes inn nytt situasjonskart over eksisterende og planlagt bebyggelse i 
forbindelse med behandling av byggesøknaden.  

- Bygging skal ikke starte før 15.juni, jf. fylkeskommunens uttalelse om mulig 
påvirkning på villrein. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer ikke 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR for bygging av 
utedo som omsøkt.  
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Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Faren for presedens er stor. I tillegg kan det 
føre til økt privatisering av området. Samt at et punktfeste i utgangspunktet skal omfatte ett 
bygg.  
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FOR BREDDEKRAV TIL SKILØYPE - REGULERINGSPLAN FOR LISETRA - GBNR 
26/118 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 026/118  
Arkivsaksnr.: 20/611     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon  
2. Høringsuttalelse fra Peer Berg og Elise Norberg 
3. Høringsuttalelse fra Øyer turskiløyper 
4. Høringsuttalelse fra Odd Arne Kruke 
5. Høringsuttalelse fra Hafjell Nord AS 
6. Høringsuttalelse fra Lisetra hytteeierforening 
7. Høringsuttalelse fra Liesetra velforening 
8. Høringsuttalelse fra Cecilie Martinsen og Johannes Hauge 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Hafjell Nord AS søker dispensasjon fra pkt. 2.8 og 9.1 i reguleringsbestemmelsene til 
reguleringsplan for Lisetra 2, planID 153A. De ønsker å ha redusert bredde på skiløype BST5 
forbi gbnr 26/181 og 26/182. Videre ønsker de dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene 
som krever at BST5 skal være opparbeidet og godkjent før fradeling av BFF 17 og 18 kan 
starte. Kommunedirektøren mener vilkårene for å innvilge dispensasjonssøknaden ikke er til 
stede og foreslår at søknaden avslås. 
 
Saksutredning: 
Hafjell Nord AS søkte 7.2.2020, om dispensasjon fra breddekrav på skiløype BST5 forbi gbnr 
26/181 og 26/182. I reguleringsplan for Lisetra 2 står det at sekundære skiløyper skal 
opparbeides med bredde 5 meter. Videre er det et rekkefølgekrav om at blant annet 
skiløype BST5 skal være opparbeidet før Hafjell Nord AS kan utvikle BFF17 og BFF18. De 
ønsker å opparbeide BST5 som en smal skiløype i en lengde på ca. 90 meter forbi to 
fritidstomter hhv gbnr 26/181 og 26/182. Saken har vært sendt på høring til berørte 
grunneier, velforeningene på Lisetra og Øyer turskiløyper. Regionale myndigheter er ikke 
hørt, da denne dispensasjonssøknaden ikke berører deres myndighetsområde. 
 
Det er kommet inn 7 merknader, hvorav Hafjell Nord AS også har inngitt merknad til sin egen 
søknad. Under sammenfattes merknadene kort. Alle innkomne merknader legges ved i sin 
helhet, se vedlegg nr. 2-8. 
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 Elise Norberg og Peer Berg (eier av gbnr 26/180)– imøteser søknaden og aksepterer 
at skiløype forbi deres 2 naboeiendommer i vest kun opparbeides i en bredde på 2 
meter. 

 Øyer turskiløyper v/ styreleder Fred A Gade, motsetter seg at det gis dispensasjon. En 
dispensasjon vil medføre at skiløype BST5 ikke kommer til å bli preparert. Det er ikke 
aktuelt å kjøre til innsnevringen fra to sider. Skiløypa vil da i sin helhet være uaktuell 
å preparere. ØT mener ansvaret for problemene, og i det hele det som er situasjonen 
på Liesetra, ligger hos Hafjell Nord AS og deres infrastrukturselskap Liesetra Infra AS 
med samme styre som Hafjell Nord. ØT mener at Hafjell Nord AS ikke kan søke 
dispensasjon fra planen for å få rettet egne feil når ulempene blir store og formålet 
med rekkefølgekravet bortfaller. Etter pbl § 19-2 må ikke hensynene bestemmelsen 
skal ivareta bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må også være 
klart større enn ulempene. ØT mener at ingen av vilkårene for å kunne innvilge 
dispensasjon er til stede. Rekkefølgekravet skal sikre skiløyper for hele hytteområdet. 
ØT ser heller ingen fordel ved å gi dispensasjon utover utbyggers økonomiske vinning 
for å realisere tomtereserven. Ved å gi dispensasjon skyves utfordringen med 
skiløype BST5 over på hytteeierne, velforeningen, ØT, skiløpere og kommunen. 
Hafjell Nord AS bør istedenfor å få dispensasjon gå i dialog med grunneiere og få til 
en helhetlig løsning på løypenettet på Lisetra. Lisetra er et viktig langrennsområde.  
 

 Odd Arne Kruke (gbnr 28/1). Viser til at kommunen er kjent med hans mening om 
saken. Viser til at både Hafjell Nord As og kommunen ikke har gjort jobben sin. 
Problemer er bare skjøvet på. Både Hafjell Nord AS og kommunen burde skriftlig 
innrømmet feil helt fra starten av reguleringsplanprosessen. Fremfører at det har 
vært sagt usannheter og gjort dokumentunderslag. Han føler seg dolket i ryggen. Han 
har tidligere bedt Hafjell Nord AS redegjøre for de tilbud de fremfører at han skal ha 
fått fra dem. Dette er ikke gjort. Hafjell Nord AS kommer med usannheter og 
innholdet i dispensasjonssøknaden er intet unntak. Dersom det innvilges 
dispensasjon fra reguleringsplanen viser det at planen ikke var god nok i 
utgangspunktet. 

 
 Hafjell Nord AS v/ Kai Torkildsen, Viser til at skiløypa ble tegnet inn tidlig på 2000-

tallet, men at det først 15 år senere blir klart at grensen mot gbnr 28/1 ikke var 
korrekt og at deler av skiløypa lå på naboens grunn. Kommunen underrettet ikke 
utbygger når feilen ble kjent. Hadde utbygger kjent til feilen, ville tomtene 26/181 og 
26/182 blitt justert. Det kan ikke finnes annen løsning enn å innvilge dispensasjon. 
Utbygger har kompensert grunneierlaget og grunneiere med over 1 million kroner 
uten at saken er løst. Det er urimelig at en grunneier kan stanse planen ved å nekte 
en rimelig kompensasjon. Velforeningen har uttalt at de ikke akter å kjøre 
løypemaskin i det aktuelle område i overskuelig framtid. Videre kan det kjøres 
scooter der og folk kan gå uten løyper. 
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 Lisetra Hytteeierforening (velforening for deler av regplan Lisetra 2 samt 

reguleringsplan for Sæterberget). Det er behov for den aktuelle skiløypa og de 
bestrider at det er grunnlag for dispensasjon fra rekkefølgekravet. I dag brukes BST2 
av velforeningens medlemmer. Det er også med denne skiløypa problemer med 
eierskap til løypetraseen. I lys at den problematikken må BST5 bestå som en 
fullverdig 5 meters løypetrase og opparbeides slik at den kan prepareres med lite 
snø. BST2 krever grunneiers samtykke dersom denne skal kjøres i full bredde eller 
opparbeides på barmark i full bredde. Mer utbygging på Lisetra vil også medføre 
behov for en ny tilfartsløype som BST5. Velforeningen finner ikke at fordelene er klart 
større enn ulempene ved å innvilge en dispensasjon. Utbyggers fordel med å få 
innvilget dispensasjon kan ikke tillegges vekt. Og det er ikke korrekt å gi hytteeierne 
problemet med å få løst skiløype utfordringen innenfor planområdet. Videre selges 
hyttetomtene på Lisetra med reklame om skiløyper inn i feltet. Tomtekjøpere vil da 
ikke få det de var forespeilet ved kjøp. Velforeningen henstiller utbygger og 
grunneiere som er involvert i løsningen med BST5 om å komme til enighet. 
 

 Liesetra Velforening (velforening for deler av reguleringsplan for Lisetra 2). Ønsker 
ikke at det innvilges dispensasjon. Fremfører mye av det samme som Øyer 
turskiløyper fremfører. Videre trekkes det fram at Lisetra er markedsført som et 
langrennsområde på grunn av sin beliggenhet. Det interne løypenettet er 
markedsført og det vil frata tomtekjøperne det de ble forespeilet ved kjøpstidspunkt. 
Det er kun en fordel ved å innvilge dispensasjon og den tilfaller Hafjell Nord AS som 
får realisert sine tomter som er låst i rekkefølgebestemmelsen. Velforeningen 
noterer seg at kommunen strekker seg langt for å kompensere for Hafjell Nord AS og 
mangler i planprosessen forut for denne dispensasjonen. 

 
 Cecilie Martinsen/Johannes Hauge (eier gbnr 26/181). Imøteser søknaden slik at de 

selv ikke behøver å få opparbeidet innregulert skiløype over egen eiendom. De 
ønsker imidlertid et vilkår for dispensasjon om fysisk avgrensning av skiløypa mot sin 
eiendom enten i form av steiner eller skigard. Dette for å unngå potensielle 
konfliktsituasjoner med denne innsnevringen over tid. Med bakgrunn i egen erfaring 
med Hafjell Nord AS ønsker de at avgrensningen må være opparbeidet før 
rekkefølgebestemmelsen oppheves. 

 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
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og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det ikke som nødvendig med 
høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke ansees berørt.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. 
pbl. § 19- 2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer:  
Aktuelle naboer er varslet. I tillegg er velforeningene som favner alle fritidsboligene på 
Lisetra og Øyer turskiløyper varslet. Det er kommet inn 7 merknader.  
 
Plangrunnlaget:  
Reguleringsplan for Lisetra 2 ble vedtatt i kommunestyresak 27/19, 28.3.2019. Regulant var 
Hafjell Nord AS. Hafjell Nord AS påklaget ikke planvedtaket. En velforening påklaget et 
mindre forhold i planen som ikke omhandler skiløype BST5 og kommenteres ikke videre. 
Fylkesmannen stadfestet kommunens planvedtak i brev av 25.2.2020. Klagen ble ikke tatt til 
følge. 
 
Pkt. 2.8 i bestemmelsene omhandler skiløyper. Der står det at BST skal opparbeides i 5 
meters bredde.  
 
Rekkefølgebestemmelsen om opparbeidelse av skiløyper er gitt i pkt 9.1: «Opparbeidelse av 
skiløypetraseene BST 1,2,3,5 og 6 i planområdet skal være istandsatt og godkjent av Øyer 
kommune før det gis dele- og byggetillatelser på BFF 17 og 18.» 
 
Vurdering: 
Under er det klipt inn bilde som viser arealet som dispensasjonen dreier seg om. Hafjell Nord 
AS eier i underkant av 2 m bred trase forbi tomtene 26/181 og 26/182. Lengden av tomtene 
er ca. 90 meter totalt. 
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I plankartet er skiløype forbi de to nevnte eiendommene løst ulikt. I overensstemmelse med 
grunneiere, Cecilie Martinsen og Johannes Hauge, er skiløype regulert inn på deres tomt 
(26/181) i 3 meters bredde. Slik at det ved opparbeidelse av skiløype også på deres tomt vil 
kunne være full bredde for skiløype. Deres hytte er også plassert slik at avstanden til regulert 
skitrase er forsvarlig. Forbi 26/182 har det ikke vært tilrådelig å foreslå at skiløype reguleres 
inn på denne tomten, da skiløypen vil komme uforsvarlig nært hytteveggen. Kommunen har 
derfor valgt å regulere skiløypen ut mot nord, slik at de tre meterne som var nødvendig for 
fullverdig skiløype reguleres på 28/1. Utklippet under viser situasjonen. 

 
 
Hafjell Nord AS søker nå om dispensasjon fra breddekravet på 5 meter i pkt. 2.8 for BST5 
forbi disse to tomtene, og rekkefølgebestemmelse 9.1 slik at de kan dele fra og selge 
hyttetomtene som er regulert i BFF 17 og 18 uten at BST5 opparbeides i tråd med plankartet 
(5 m) forbi det aktuelle området.  
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
Første vilkår er at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Utforming av skiløypene er regulert i bestemmelsene for å sikre at det er lik forståelse for 
hvordan løypene skal opparbeides og hvilken bredde de skal ha. Rekkefølgebestemmelsene i 
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planen er satt for å sikre at felleskapets interesser ivaretas gjennom reguleringsplanens 
levetid. For å sikre at utbygger også gjør de infrastrukturtiltak som gir planen merverdi er det 
lagt inn rekkefølgebestemmelse som sørger for at dette er gjort før utbygger kan bygge ut de 
to siste byggetrinnene.  
 
I tidligere dialog med utbygger er det muntlig fremført at skiløyper ikke verdsettes av verken 
hytteeiere eller velforeningene innenfor planområdet. Hovedløype inn i området må være 
tilstrekkelig. Dette fremføres også skriftlig i deres merknad under høringsperioden; 
«Hytteeierforeningen har uttalt at de ikke akter å kjøre løypemaskin i det aktuelle området i 
overskuelig framtid. Løypene lar seg uansett kjøre med scooter på de ca. 2 m som er 
tilgjengelig i dag og folk kan lett ta seg fram forbi de to aktuelle tomtene.» 
 
Høringsuttalelsene fra velforeningene og Øyer turskiløyper gir inntrykk av noe helt annet, og 
de fremfører at det vil være ødeleggende for resten av BST5 og BST10 dersom det gis 
dispensasjon. Da vil ikke skiløypene være «tjenelige» å preparere. Kommunedirektøren 
stiller seg bak en slik konklusjon. Skiløyper må kunne kjøres effektivt i en hektisk skisesong, 
der løypemaskinene skal tilbakelegge store avstander på kort tid for å yte et godt løypenett 
til langrennsløpere i Øyer. Da må det være bredt nok til at tråkkemaskina kan effektivt kjøre 
opp løypene.  
 
Det har vært viktig for kommunedirektøren å finne ut av om de interne skiløypene på Lisetra 
verdsettes eller om det medfører riktighet som utbygger fremfører, at de sekundære 
skiløypene ikke tjener noens behov for løyper. Høringsuttalelsene har vist det motsatte og 
det vil være uheldig dersom det dispenseres fra breddekravet og rekkefølgekravet som skal 
sikre at skiløypene opparbeides. Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir da 
vesentlig tilsidesatt.  
 
De to berørte grunneierne, Hauge/Martinsen og Kruke har begge inngitt merknad. 
Martinsen kan akseptere dispensasjon på vilkår, mens Kruke fremfører at dispensasjon ikke 
bør gis. Dersom det gis dispensasjon viser det at planen ikke var god nok på 
vedtakstidspunktet. Kommunedirektøren kan forstå at Hauge/Martinsen kan akseptere at 
skiløypa innskrenkes forbi deres tomt. Det vil være i deres interesse, men samtidig har de 
akseptert at skiløype reguleres inn på deres tomt i planprosessen. Muntlig er det også gitt 
informasjon om at skiløype kan komme i orden dersom skiløype forbi nabotomten 26/182 
kommer i orden. Martinsen har pr telefon fremført at de ikke ser behov for å tillate skiløype 
over sin eiendom før det er løst forbi nabotomten. Kommunedirektøren har forståelse for 
tankerekken om at det ikke skal være nødvendig å tillate skiløype over tomten dersom den 
likevel ikke realiseres på naboeiendommen. Kommunedirektøren legger til grunn at det er 
stor sannsynlighet for at skiløype over 26/181 realiseres dersom traseen forbi 26/182 finner 
en løsning.   
 
Det andre vilkåret som må være oppfylt for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større en ulempene ved å nekte dispensasjon. I dette 
legges overordnede behov av samfunnsmessig karakter som trenger en rask avklaring. 
Forhold som utelukkende ivaretar hensyn som gagner tiltakshaver er ikke tilstrekkelig for å 
innvilge dispensasjon. Det må også dokumenteres at det vil gagne samfunnet på en 
betydningsfull måte. Dispensasjon skal ikke være et alternativ til ordinær planavklaring/-
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endring. Dispensasjon kan særlig oppstå i situasjoner som ikke var kjent under 
planprosessen, og som vanskelig kan avvente en ny planprosess. 
  
I denne konkrete saken må det kunne sies at fordelene ved å gi dispensasjon i all hovedsak 
gagner utbygger. BFF 17 og 18 utgjør 18 enkelttomter og en tuntomt. Disse tomtene kan ikke 
utvikles før rekkefølgebestemmelsen er oppfylt. Tomtene er de siste byggetrinnene som 
Hafjell Nord AS har innenfor planområdet. Det vil også være en fordel for Hauge/Martinsen 
og Kruke, som ikke blir berørt av skiløype. En annen fordel ved å innvilge dispensasjon er at 
Øyer kommune får flere byggeklare hyttetomter å tilby i markedet. Den samfunnsmessige 
fordelen vil uansett være betraktelig mindre enn den fordelen Hafjell Nord AS har av 
dispensasjonen. 
 
Videre kunne det vært sett som en fordel dersom Hafjell Nord AS i en konstruktiv dialog 
hadde forsøkt å komme til enighet med berørte grunneier uten å vinne fram. At berørte 
grunneier hadde fremsatt urimelige krav for å tillate gjennomføring. Hafjell Nord AS 
fremfører at de har betalt både Lisetra utmarkslag og Martinsen/Hauge for å komme til en 
løsning med BST5. Det fremføres at det er betalt ca. 1 million kroner. Dette medfører ikke 
riktighet. Utbetalingene har ikke sammenheng med å løse framkommeligheten for BST5. 
Betaling til utmarkslaget var basert på en avtale utmarkslaget har med alle grunneiere som 
utviklet tomter på Lisetra. Utbetaling til Hauge/Martinsen var relatert til forsinkelser med 
byggeprosessen. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er betalt noen kompensasjon 
for å finne en løsning for BST5 over gbnr 26/181 og forbi gbnr 26/182. Kruke har også påpekt 
at han ønsker at Hafjell Nord AS dokumentere de tilbud som fremføres er fremsatt til han. 
Kommunedirektøren finner ikke at Hafjell Nord AS på en seriøs og konstuktiv måte har 
fremsatt løsninger for berørte grunneier for å komme til enighet om BST5 forbi området 
denne saken omhandler. Denne betraktningen er ikke tillagt avgjørende vekt, men det har 
vært med som et moment i saken. 
 
Ulempene ved å innvilge dispensasjon er at skiløype BST5 ikke kommer til å bli en fullverdig 
sekundærskiløype og kommer ikke til å bli preparert på vinterstid. Skiløyper er ett av 
trekkplastrene som brukes i markedsføring av Hafjell som vinterdestinasjon. Det er viktig for 
Øyer at vi utvikler og bygger ut reguleringsplaner med god kvalitet. Videre er det en ulempe 
at en kjent og noe betent utfordring omkring skiløypene innenfor planområdet skyves inn i 
fremtiden og pålegges en uskyldig 3.part. Allerede etablerte hytteeiere på Lisetra som har 
kjøpt tomter der i visshet om at skiløypene skal opparbeides får ikke den varen de har betalt 
for. Noen har trolig valgt tomt nær skiløypa nettopp på grunn av nærhet til skiløype. Også 
fremtidige tomtekjøpere kan forledes til å tro at de kjøper tomt inntil en skiløype som skal 
opparbeides og prepareres. Reguleringsplanen viser dette. Dersom dispensasjon medfører at 
dette ikke vil realiseres, er det også uheldig ovenfor fremtidige kjøpere.  
 
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved å nekte dispensasjon. Det er ubetydelige fordeler som gagner samfunnet som 
helhet. 
 
Kommunedirektøren henstiller utbygger og berørte grunneiere til å gå i en åpen dialog der 
det etterstrebes å finne en løsning for skiløyper på Lisetra. Dersom det er behov for en 
mindre omlegging av skiløypa forbi gbnr 26/182 for å bevare eldre linjesteiner 
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(grensemerker) som ligger i regulert skiløypetrase, kan dette løses ved en mindre endring av 
reguleringsplanen dersom denne ønskes formalisert i planen.  
 
I 2020 er også en skiløype øst i planområdet, den tidligere lysløypa, stengt av grunneier på 
bakgrunn av manglende bruksrett. Dette er ikke direkte relevant for denne 
søknadsbehandlingen, men det er en kjent problemstilling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra pkt. 2.8 og 9.1 i reguleringsbestemmelsene for Lisetra 2. Hensynet bak 
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra settes vesentlig til side og fordelene ved å 
innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene ved å nekte dispensasjon. 
 
For å preparere skiløyper effektivt er det behov for at hele traseen er i fullverdig bredde. 
Hytteområdet på Lisetra profileres som et område tilrettelagt for langrenn. Det fremkommer 
av merknadene at BST5 er en viktig skiløype innenfor planen. En innsnevring midt i traseen 
vil gi konsekvenser for resten av traseen ved at denne ikke blir tjenelig å preparere. Det 
tillegges vekt at begge velforeningene innenfor planområdet fremfører behov for en 
fullverdig bredde på hele BST5. 
 
Fordelene ved innvilge dispensasjon gagner i all hovedsak Hafjell Nord AS. Dette vil igjen gi 
Øyer kommune flere byggeklare tomter. Samfunnsnytten må ansees som marginal i dette 
konkrete tilfellet. Ulempene er klart større. Skiløypetilbudet inn på Lisetra svekkes og 
skitraseene i planen kan ikke fullføres som forutsatt i planarbeidet. Dette vil gå ut over en 
uskyldig 3. part.   
 
Det tillegges også vekt at Hafjell Nord AS ikke påklaget planvedtaket i 2019. Bestemmelser 
og plankart må ansees å være akseptert av regulanten. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJONSSØKNAD - REGULERINGSPLAN FOR MOSETERTOPPEN SENTRUM - 
TAKFORM OG HEMS - BNR 16/381 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 0167381  
Arkivsaksnr.: 20/1679     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, Structor, 11.5.2020 
Beskrivelse av dispensasjon for hems, RAA, DATO 
Beskrivelse av dispensasjon for takform, RAA, DATO 
Aksept fra nabo, DATO 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad fra 
Structor AS om dispensasjon fra bestemmelse 2.2 og 2.4 i detaljreguleringsplan for 
Mosetertoppen sentrum.  
 
Det tillates at bygninger i FT2 kan bebygges i 4 etasjer, samt hems. Dette skal ikke medføre 
at bestemmelsene om møne- og gesimshøyder for byggene overskrides. 
 
Det tillates saltak på bebyggelsen innenfor F/N1 istedenfor flatt tak. 
 
Saksutredning: 
Detaljreguleringsplan for Mosetertoppen sentrum ble vedtatt i KST-sak 37/18, 24.5.2018. 
Planen hadde stor grad av detaljering på visuelt uttrykk, der det var spesifisert antall etasjer, 
møne- og gesimshøyder og takform. 
 
Ved bearbeidelse for rammesøknad for 1. byggetrinn har prosjektet endret seg noe og det er 
noen elementer i ønsket utforming som ikke er i tråd med reguleringsplanbestemmelsene. 
Det er på trappene en endring av reguleringsplanen. Øyer kommune har da rådet Structor til 
å søke dispensasjon da endringene er marginale og planprosessen som skal gjøre større 
endringer vil ta en tid. Det er behov for utbygger å få prosjektet i gang. 
 
Takform på restaurantbygg F/N1 
I vedtatte bestemmelser fremgår at bebyggelsen må ha flatt tak 
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Ved utarbeidelse av reguleringsbestemmelsene var det tenkt uteservering på takterrasse. 
Dette er ikke lengre aktuelt og det er ønskelig at takformen tar opp takformen på 
bygningene rundt. Arkitekt RRA sin argumentasjon følger under: 

 
 
Hems på leilighetsbygg 
I vedtatte bestemmelser fremgår antall etasjer for FT2 i pkt. 2.2: 

 
Ved utarbeidelse av reguleringsbestemmelsene var det fokus på møne- og gesimshøyder. 
Det ble da angitt hvor mange etasjer som ville være aktuelt innenfor de gitte høyder, 4 etg. 
Ved detaljering av rammesøknad ble det klart at det var rom for å få til et hemsareal på tre 
av byggene. Siden hemsen har målverdige arealer teller det som en etasje. Det må derfor 
søkes dispensasjon dersom det skal kunne bygges hems som ønsket. 
 
Arkitekt RRA sin begrunnelse følger under: 
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Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det ikke som nødvendig med 
høring i regionale og statlige organer, da deres fagområder ikke ansees berørt.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. 
pbl. § 19- 2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer:  
Aktuell nabo er varslet. Nabo har ingen merknader til ønsket dispensasjon.  
 
Vurdering: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
 
Første vilkår er at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt 
 
Takform 
Bestemmelsen det dispenseres fra er meget spesifikk sammenlignet med angitt takform for 
de fleste byggeområder i planen. For andre bygg er det enten fri takform eller saltak som er 
tillatt. Under tvil har kommunedirektøren kommet fram til at bestemmelsen det dispenseres 
fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Om man ser bestemmelsen i sammenheng med 
bestemmelsene som regulerer de omkringliggende byggeområdene, der fri takform er tillatt, 
kunne bestemmelsen for F/N1 også vært angitt som fri takform, men at det i tillegg kunne 
vært åpnet for takterrasse. Da ville ønske om takterrasse vært det førende for hvilken 
takform som ble valgt. Det er uheldig at reguleringsbestemmelser skreddersys til prosjekter 
som ikke er fullt ut gjennomarbeidet. Det er da ofte at bestemmelsene legger uønskede 
begrensninger for byggeprosjektene. Kommunedirektøren finner at bestemmelsen ville vært 
uproblematisk å endre i kommende planendring slik at takformen hadde vært fri.  
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Hems 
Bestemmelsen det dispenseres fra skal sikre at bygg ikke blir for dominerende. Antall etasjer 
er satt ut fra en regnemåte som angir antall etasjer ut fra valgt møne- og gesimshøyde. At 
utbyggers arkitekt klarer å tegne ut 4 etasjer pluss heis uten å overgå kravene til møne- og 
gesimshøyde gjør at bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre 
utløser dette ikke flere boenheter, men boenhetene utnytter arealet og bokvaliteten heves. 
 
Det andre vilkåret som må være oppfylt for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene ved å nekte dispensasjon. I dette 
legges overordnede behov av samfunnsmessig karakter som trenger en rask avklaring. 
Forhold som utelukkende ivaretar hensyn som gagner tiltakshaver er ikke tilstrekkelig for å 
innvilge dispensasjon. Det må også dokumenteres at det vil gagne samfunnet på en 
betydningsfull måte. Dispensasjon skal ikke være et alternativ til ordinær planavklaring/-
endring. Dispensasjon kan særlig oppstå i situasjoner som ikke var kjent under 
planprosessen, og som vanskelig kan avvente en ny planprosess. 
 
Kommunedirektøren finner at fordelene ved å gi dispensajon er klart større enn ulempene 
ved å nekte dispensasjon. Utbyggers behov for å sette i gang byggeprosjekter for å sikre 
arbeidsplasser og etablere varme senger er en interesse av samfunnsmessig karakter. Ved å 
innvilge dispensasjonene vil prosjektet kunne starte selv om resten av reguleringsplanen er i 
revisjonsprosess. Dersom forholdene det søkes dispensasjon for hadde vært med i 
kommende revisjon av reguleringsplanen er det gode argumenter for at disse endringene 
ville vært innarbeidet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad fra 
Structor AS om dispensasjon fra bestemmelse 2.2 og 2.4 i detaljreguleringsplan for 
Mosetertoppen sentrum.  
 
Det tillates at bygninger i FT2 kan bebygges i 4 etasjer, samt hems. Dette skal ikke medføre 
at bestemmelsene om møne- og gesimshøyder for byggene overskrides. 
 
Det tillates saltak på bebyggelsen innenfor F/N1 istedenfor flatt tak. 
 
Bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Takform for annen 
næringsbebyggelse er fri, og det var førende for gjeldende planbestemmelsen at det var 
ønske om en takterrasse. Dersom bestemmelsene hadde vært angitt som fri takform med 
mulighet for takterrasse, ville det ikke vært behov for dispensasjon. Det kan derfor 
konkluderes med at bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen om 4 etasjer 
er først og fremst styrt av møne- og gesimshøyde. Når denne ikke overskrides er hensynet 
bak bestemmelsen ivaretatt på en god måte.  
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved å nekte. 
Dispensasjonene åpner for at tiltakshaver kan starte på byggeprosjekt uten å vente på 
igangsatt revisjon av reguleringsplanen. Det er av stor viktighet at prosjekter ikke stopper 
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opp nå i en tid med mye arbeidsløshet. Prosjektet vil også tilføre Øyer kommune varme 
senger. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA KP - UTNYTINGSGRAD OG MØNEHØYDE - GBNR 141/83 - GARASJE - 
POLAVEGEN 457 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 141/083  
Arkivsaksnr.: 20/795     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
70/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon, dato 01.03.2020 
- Samlet saksfremstilling sak 97/19 Formannskapet 10.12.2019 
- Søknad om dispensasjon, dato 10.05.2019 
- Situasjonsplan 
- Tegninger av garasje slik den ønskes tilpasset 
- Tegninger av garasjen slik den står  
- Gamle bilder 
- Høringsuttalelser fra forrige behandling 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommuneplanens Arealdel 

Sammendrag: 

Andreas Stein og Silje Surnflødt søkte den 10.05.2019 om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel pkt. 5.2 C og 2.1 D som omhandler utnyttelsesgrad og mønehøyde. Søker ønsket å 
bygge/hadde allerede bygd en garasje på 200 m2 med mønehøyde på 6,21 m. Noe som 
overskrider utnyttelsesgraden på eiendommen med 53 m2, og overskrider mønehøyden 
med 0,71 m.  

I sak 97/19 i Formannskapet den 10.12.2019 ble det gitt avslag på denne dispensasjon.  
Eier av Polavegen 457 oppfordres til fremme revidert søknad om dispensasjon fra gjeldende 
kommuneplan, hvor tiltaket tilpasses gjeldende arealbestemmelser.  

Det søkes nå på nytt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt. 5.2 C og 2.1 D som 
omhandler utnyttelsesgrad og mønehøyde. Søker ønsket å redusere arealet på garasje på 
200 m2 med 15,4 m2, mønehøyde på 6,21 m er uforandret. Dette overskrider fortsatt 
utnyttelsesgraden på eiendommen med 37,5 m2, og overskrider mønehøyden med 0,71 m. 

Kommunedirektøren tilrår ikke å gi dispensasjon fra pkt. 5.2 C fra kommuneplanens arealdel 
som omhandler utnyttelsesgrad.  

Kommunedirektøren tilrår ikke å gi dispensasjon fra pkt. 2.1 D fra kommuneplanens arealdel 
som omhandler møne- og gesimshøyde på frittliggende garasje.  
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Saksutredning: 

Den 10.05.2019 søkte Andreas Stein og Silje Surnflødt om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel pkt. 5.2 C og 2.1 D som omhandler utnyttelsesgrad og mønehøyde. Søker ønsket å 
bygge/hadde allerede bygd en garasje på 200 m2 med mønehøyde på 6,21 m. Noe som 
overskrider utnyttelsesgraden på eiendommen med 53 m2, og overskrider mønehøyden 
med 0,71 m. I sak 97/19 i Formannskapet den 10.12.2019 fikk de behandlet søknaden sin 
med følgende utfall: 

«Vedtak i Formannskapet:  
 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på
 dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler 
utnyttelsesgrad.  
 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det
 dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene.
 Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning.  
 Eier av Polavegen 457 oppfordres til fremme revidert søknad om dispensasjon fra
 gjeldende kommuneplan, hvor tiltaket tilpasses gjeldende arealbestemmelser.  
 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det
 dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning.» 

Hele saksprotokollen ligger vedlagt. 

Den 29.01.2020 hadde tiltakshaver et møte med kommunen. Det ble en enighet om at 
garasjearealet måtte reduseres. Det ble vist måter der dette kunne gjøres. I møte ble det 
avtalt at det skulle leveres inn en ny søknad om tillatelse til tiltak inkludert en søknad om 
dispensasjon for mønehøyde. Der det skulle krysses av at tiltak skulle delvis rives. 

Den 02.03.2020 kom det inn en ny søknad fra tiltakshaver der det på nytt søkes om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel pkt. 5.2 C og 2.1 D som omhandler 
utnyttelsesgrad og mønehøyde. Søker ønsket å redusere arealet på garasje, på 200 m2, med 
15,4 m2. Der mønehøyde på 6,21 m er uforandret. Dette overskrider fortsatt 
utnyttelsesgraden på eiendommen med 37,6 m2, og overskrider mønehøyden med 0,71 m. 

På eiendommen er det blitt revet 2 bygninger som ikke var økonomisk forsvarlig å 
restaurere, deriblant et anneks (136 m2 BYA). Dette var oppført på samme sted garasjen skal 
bygges/er bygd. Annekset hadde mønehøyde på 9 meter noe som er 2,8 meter høyere enn 
garasjen, annekset var oppført med saltak.  

Totalt er eiendommen på 2627,70 m2 og er med ny garasje bebygd 12,7 % av 25 % tillatt, 
men overskrider med 37,6 m2 siden begrensningen på bygningsmassen er på 300 m2. Dette 
arealet er etter at garasjen er redusert. 

Da annekset ble revet i 2017 ble det gravd tomt til ny garasje på 10 x 20 meter. Det ble støpt 
grunnmur og garasjen ble oppført sommer/høst 2018. Tiltaket var da ikke omsøkt. 
Hovedhuset og garasjen utgjør da til sammen 353 m2.  

Tiltakshaver mener det er overkommelig å fjerne 15,4 m2 med BYA av garasjen og mener det 
vil bli meget krevende å rive mer. Tiltakshaver skriver at det er vanskelig å finne motivasjon 
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for å rive mer, da de er i en etableringsfase og har det både travelt og lite romslig 
økonomisk. 

Garasjen er røstet i sammen himmelretning som hovedhuset, har valmet tak i samme 
takvinkel. Det skal ha samme type taktekking, utvendig kledning og omramming rundt 
vinduer og dører som hovedhuset.  

 

Lovgrunnlaget:  

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

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

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Naboer: 

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

Plangrunnlaget: 
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Vurdering: 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

I kommuneplanens arealdel pkt. 5.2 C er det tatt inn bestemmelser om utnyttelsesgrad for 
spredt boligbebyggelse. Der samlet bebyggelse kan tillates med % BYA på inntil 25 %, men 
samlet bygningsmasse kan ikke overstige 300 m2 (BYA). I pkt. 2.1 D er det tatt inn 
bestemmelser for frittliggende garasje, der mønehøyden ikke skal overstige 5,5 m og 
gesimshøyde ikke overstige 3,5 m målt fra ferdig gulv.  

Kommunedirektøren mener at det ikke finnes grunnlag for å dispensere fra utnyttelsesgrad i 
denne saken. Utnyttelsesgrad er overskredet med 37,6 m², etter at det nå søkes om 
dispensasjon på en reduksjon på 15,4 m2. Det kan diskuteres hvor stor betydning det har i 
den konkrete saken, men samtidig er det stor fare for presedensvirkning ved å gi tillatelse 
spesielt også med tanke på at dette er en helt ny plan. Det er stor sannsynlighet for at dette 
blir vanskelig å håndtere i sammenlignbare tilfeller senere. Hensynene bak bestemmelsen 
om utnyttelsesgrad er satt for å harmonere med øvrige bestemmelser i LNF-områder. KD 
mener at utnyttelsesgraden gitt på LNFR (LSB) er mer enn nok til å føre opp bygninger til 
sprett bolig uavhengig av tidligere bygningsmasse på eiendommen. KD mener at 
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forutsigbarhet og likebehandling er videre viktige hensyn mot å imøtekomme søknad om 
dispensasjon her.  

Det trekkes frem at annekset som var på eiendommen hadde en mønehøyde på 9 meter. 
Når et bygg er søkt revet er det ikke en selvfølge at nytt bygg med annen funksjon kan 
overskride reguleringsbestemmelsens punkt angående mønehøyde. Eiendommen er regulert 
til LNFR (LSB) nåværende der det er vurdert størrelser og volum på bygningene. Der det er 
fult mulig å bygge garasje til et bolighus innenfor de rammene som er satt.  

Høringsuttalelse fra Innlandet Fylkeskommune fra tidligere behandling: 

«… En garasje på denne størrelsen og med valmet tak virker svært dominerende og 
den underordner seg ikke hovedbygningen. En garasje her burde vært mindre og ha 
saltak slik som de øvrige bygningene som stod i tunet tidligere hadde.» 

Fylkeskommunen er klare på at garasjen burde være mindre og ha saltak som de øvrige 
bygningene som stod i tunet tidligere hadde. 

 

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

I denne saken anføres flere fordeler ved å tillate omsøkt bygning. Kommunedirektøren er 
ikke uenig i at det nok er tilfelle, men det kan likevel ikke betinge overskredet tillatt 
størrelse. At det vil være økonomiske ulemper ved å rive er også på det rene, men slike 
hensyn kan bare vektlegges i liten grad i vurderingen. Det at tiltakshaver driver eget 
tømrerfirma der har han har bruk for lagringsplass kan veie positivt i denne saken, men med 
tanke på utnyttingsgraden satt i LNF mener kommunedirektøren at arealene uansett bør 
strekke til. Selv om plassen er til egen næring nå, så vil problemene fortsatt komme med 
tanke på at næringen vokser og da behovet for mer plass. kommunedirektøren har kommet 
til at fordelene ved å imøtekomme dispensasjonen ikke er klart større enn ulempene, slik 
loven krever.  

Tiltakshaver beskriver i forrige dispensasjonssøknad at garasjen er på 136m2 med 2 carporter 
på 32 m2 på hver side. Det blir beskrevet at carportene skal benyttes til lagring av tilhengere, 
stillas, sager og verktøy. Som vist på tegningene og befaring av formannskapet den 
10.12.2019 viser det seg at ene carporten er bygd som en takoverbygget terrasse, 
kommunedirektøren er av den oppfatning at behovet for en garasje av denne størrelsen ikke 
er reel da plassen er benyttet til annen enn beskrevet i dispensasjonssøknaden.  

For dispensasjon fra tillatt mønehøyde gjør samme hensyn seg gjeldende. Det er ikke anført 
fordeler som er såpass tungtveiende at de er klart større enn faren for presedens ved å 
imøtekomme dispensasjon.  

Om det er et ønske om å disponere eiendommen på en annen måte enn hva 
kommuneplanens arealdel legger opp til, krever dette en (om)regulering. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

- Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler 
utnyttelsesgrad.  

Vedtaket begrunnes med: 
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 At planens formål og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vil bli 
tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. Det er også 
vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket presedensvirkning.  

 

- Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og 
gesimshøyde på frittliggende garasje.  

Vedtaket begrunnes med: 

 At planens formål og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vil bli 
tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. Det er også 
vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket presedensvirkning.  

 

 

Ådne Bakke                                                                                                               Marius Lykre 
Kommunedirektør                                                                                                   Avdelingsingeniør 
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G/BNR 89/13 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG FOR SALG OG TILBAKEFØRING TIL 
SETERLØKKE 
SØKER: LARS RINHEIM 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1902     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt 
2. Søknad om fradeling fra Lars Rinheim mottatt 3. juni 2020/Begrunnelse for søknad, 

av Oddvar Nordlund datert 23. januar 2020 og «Seterliv i Hundbergslia», artikkel av 
Oddvar Nordlund publisert i Øyer og Tretten Historielags utvivelse I Gamle fotefar 
2016. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Lars Rinheim søker om å dele fra en skogteig på 18,5 daa fra garden Rinheim slik at denne 
kan selges til Oddvar Nordlund som tilleggsareal til garden Nordlund. Teigen ligger ved 
Hundberget seter i Nordbygdsmorka og har trolig vært seterløkke til ei av setrene der. 
Oddvar Nordlund ønsker å rydde skogen og tilbakeføre arealet til seterløkke, primært for å 
kunne holde seterlandskapet oppe og dermed bidra til at Hundberget seter bevares for 
framtida. 
 
Kommunedirektøren mener delinga vil medføre at et aktivt bruk avstår arealer til et bruk 
uten selvstendig drift, noe som vil være i strid med hensynet til en tjenlig bruksstruktur. 
Ulempene oppveies derimot av en god driftsmessig løsning, at arealene kan bli bedre 
utnyttet enn det de er i dag og at det er kulturlandskapsmessige og -historiske hensyn som 
blir godt ivaretatt ved deling. Kommunedirektøren mener derfor at deling kan tilrås.  
 
Saksutredning: 
Lars Rinheim eier og driver garden Rinheim, g/bnr 89/13 m.fl. i Skarsmoen. Han driver med 
melkeproduksjon gjennom Sør-Tretten Samdrift DA. Eiendommen består av 35 daa jord ved 
garden og ca 140 daa fordelt på tre parseller ved setra på Pølen i Øyer statsalmenning. Det 
er 2,5 daa innmarksbeite og 108 daa produktiv skog. Melkekvota er på ca 141 tonn. (Se 
vedlegg 1.) 
 
Rinheim søker fradelt en skogteig på 18,5 daa i Hundbergslia. Formålet er å selge teigen til 
Oddvar Nordlund slik at han kan istandsette teigen til seterløkke, slik den var fra gammel tid.  
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Teigen som søkes fradelt har eget g/bnr 53/16 og har bruksnavnet Hunnbergsløkken. Den 
ble opprettet som egen grunneiendom i 1915 og er fradelt g/bnr 53/5 ved skylddeling. G/bnr 
53/5 hadde navnet Neristuen men ble i 1993 sammenføyd med g/bnr 53/1 Lunke Nistuen. 
 
Oddvar Nordlund har landbrukseiendommen g/bnr 52/20 m.fl. Nordlund i Nordbygda i Øyer. 
Det er ikke selvstendig landbruksdrift på eiendommen, jorda er bortleid. Hans eiendom 
består av 38 daa jord, 12 daa innmarksbeite og 29 daa produktiv skog. 
 
Denne saken dreier seg om at Oddvar Nordlund vil bevare ei gammel seter, eller det som er 
att av ei gammel setergrend for Lunke-reppen i Hundbergslia. Nordlund har i vedlegg 2 
skrevet en begrunnelse for søknaden der hovedpunktene er at Hundberget seter er den siste 
gjenværende seter på Nordbygdsmorka, og at dette trolig er av de aller første setrene som 
ble etablert i Øyer. Han mener at Hundberget representerer et viktig kulturminne fra den 
tidligste setertradisjonen i Øyer. Skogteigen som han ønsker å kjøpe var opprinnelig ei 
seterløkke til ei av setrene på Hundberget, og den har trolig ikke hørt til hans seter eller 
gard. Alt har imidlertid sin opprinnelse fra Lunkegardene.  
 
Han har stor interesse av å bevare dette seterområdet for framtida. Arealet skal avskoges, 
gjerdes inn og kultiveres til beite. Han har ikke selv beitedyr eller behov for denne 
grovfôrressursen, så idèen er fullt og helt basert på idealisme. I vedlegg nr. 2 er også en 
artikkel som Nordlund skrev for Gamle fotefar (Øyer og Tretten historielag 2016). Dette kan 
ikke anses som faktagrunnlag for saken, men bidrar til å belyse historien til Hundberget. 
 
Rinheim på sin side har ingen stor fordel eller motivasjon for salget. I samtale med 
landbrukskontoret har Rinheim forklart at den gamle seterløkka trolig var bare deler av 
teigen, og at det derfor kunne greid seg med en delvis avståelse. Da blir det imidlertid så lite 
igjen av teigen at det ikke har noen hensikt å dele teigen i to. Fordelen for Rinheim er at han 
ved salg av teigen kan tre ut av vegselskapet på Nordbygdsmorka, da dette er det eneste han 
har som er tilknyttet veglaget. 
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd: 
  
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
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driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom 
det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger.  
 
Tjenlig og variert bruksstruktur:     
Sentralt ved vurderingen er om deling legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur. 
Det kan være ulike oppfatninger av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I någjeldende 
kommunedelplan for landbruk har en derfor lagt vekt på at det skal være drift på både store 
og små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. Samtidig har en i 
behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering.  
 
Rinheim er i utgangspunktet en relativt liten landbrukseiendom, som under forrige og 
nåværende bruker har utvidet driftsgrunnlaget betydelig ved nydyrking i fjellet. Selv om 
melkeproduksjonen er gått over i samdrift, og det ikke er dyr på selve garden, er det godt 
grunnlag framover for at garden kan være en arbeidsplass. Garden og brukeren har derfor 
nytte av tilgjengelig ressursgrunnlag.  
 
Nordlund er også en liten eiendom, men uten selvstendig drift. Garden har ikke særlig 
næringsmessig betydning for eieren og kan ikke på tilsvarende måte som Rinheim sies å ha 
nytte av arealene. Ei deling som omsøkt vil overføre arealer fra en eiendom i drift til en 
eiendom som mer er å anse som et hobbybruk. Det vil i liten grad hensynta en tjenlig og 
variert bruksstruktur. Dette momentet taler derfor med tyngde imot at deling skal tillates.  
 
Driftsmessig god løsning: 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal 
vurderes.  
 
Både drifts- og arronderingsmessig er det opplagt at denne teigen passer bedre som en del 
av Nordlund enn Rinheim. Rinheim har ingen andre eiendommer i denne delen av bygda, og 
Nordlund har naboteigen. Det taler for at deling skal tillates.  
 
Ved ei deling kan Rinheim tre ut av veglaget i Nordbygdsmorka, noe som oppleves som et 
positivt moment for han. Veglaget har ei areal- og ressursbasert andelsfordeling av 
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veginteressene. Rinheims andel i vegen vil ved salg bli overført til ny eier. 
Vegdriftsgrunnlaget vil derfor være uendret som følge av ei deling.   
 
Arealressursvernet: 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det 
oppstår enheter som er vanskelig å drive rasjonelt. Det skal også hindre oppdelinger som 
gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Små enheter kan øke risikoen for at 
jorda kommer ut av drift, i tillegg til at det er vanskeligere å følge opp driveplikten på små 
eiendommer. Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger. 
 
Arealene som søkes fradelt skal fortsatt nyttes til landbruksformål. Ut fra søknaden ligger 
det også til rette for en mer intensiv drift av arealene etter deling. Det betinger imidlertid at 
det legges innsats i å kultivere arealet til beitemark. Hogstavfall må fjernes og arealet må 
gjerdes inn og ryddes. Det må beites og det må utøves ugraskontroll. Det kan også være 
behov for kalking, gjødsling og tilsåing for å få ei god beiteetablering. Kommunedirektøren 
mener det er positivt at gammel innmark kan bli rydda og tatt i bruk til grasproduksjon. 
Under forutsetning av at arealet kultiveres vil en fradeling være positiv med tanke på 
arealressursvernet.  
 
Andre hensyn: 
Formuleringen ”mellom anna” i tredje punktum viser at oppramsingen ikke er uttømmende. 
For at det ikke skal være tvil om hva som kan trekkes inn, går det fram av tredje punktum at 
det ved vurderingen av hva som er en tjenlig variert bruksstruktur også kan legges vekt på 
”andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova”. Det innebærer at det ved 
vurderingen etter tredje ledd ikke kan tas hensyn til andre momenter enn de som faller inn 
under § 1 i jordloven.  
  
Hensynet til kulturlandskapet kan tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan 
en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske 
verdier.  
 
Omsøkte fradeling treffer dette vurderingsmomentet godt. Setertradisjonen er sterk i Øyer, 
men det er særlig setre og setring i fjellet som får oppmerksomhet i dag. Det er kjent at det 
tidligere var mange slike «hemraster» med setring i beltet mellom bygd og fjell. Mange av 
disse setrene er i dag borte eller de er innlemmet i hyttefelt og nedbygd. Bevaring av historia 
med framtida som horisont, og de intensjoner som Nordlund legger til grunn, vil kunne 
vektlegges positivt i søkers favør som «andre omsyn».  
 
Helhetsvurdering: 
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltteiger. Det ble nylig 
avslått en søknad om fradeling av en skogteig med den begrunnelse at deling ikke var i tråd 
med hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning. Deling har 
likevel blitt tillatt for helt små arealer der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å 
kunne slå en skogteig sammen med et større naboareal.  
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Det hefter en tvil ved saken når det gjelder fradeling med formål å legge areal til en liten 
eiendom uten egen drift. Saken hadde framstått mer positiv dersom Nordlund av hensyn til 
egen husdyrproduksjon kunne gjort nytte av arealet.  
 
Kommunedirektøren mener likevel at hensynet til kulturlandskapet og kulturhistorien ved 
bevaring av Hundberget seter framstår med tyngde i saken og skiller denne saken fra andre 
delingssaker som kommunen har hatt til behandling. Kommunedirektøren mener ut fra 
dette at hensynet til tjenlig bruksstruktur kan vektes noe ned, at andre hensyn kan 
vektlegges sterkere og at ei deling således vil være i tråd med jordlovens formål.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Lars 
Rinheim om fradeling av skogteigen g/bnr 53/16 på 18,5 daa slik at denne kan selges 
til Oddvar Nordlund som tilleggsareal til g/bnr 52/20. 

2. Omsøkte deling må være gjennomført innen utgangen av 2023, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Det gjøres oppmerksom på at erverv av g/bnr 53/16 er konsesjonspliktig.  
 
Deling etter jordloven er en gebyrbelagt tjeneste som faktureres med kr 2.000. 
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
TRANSPORT AV MATERIALER TIL ØVRE ÅSTVANN 
SØKER: SVEIN ERIK SKYBERG OG SVEIN AUSTLID 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/662     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
Svein E Skyberg og Svein Austlid søker om tillatelse til å kjøre inntil to (2) turer med traktor 
inn til hytte ved Øvre Åstvannet. Deler av muren på hytta har sklidd ut og det er behov for å 
utbedre dette, samt å legge nytt gulv som er råttent. I forbindelse med dette arbeidet er det 
behov for å frakte inn materialer og utstyr. Kommunedirektøren mener det er viktig at 
hyttene i fjellet holdes ved like og at transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi. 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Skyberg/Austlid får tillatelse til bruk av traktor for 
transport som omsøkt. 
 
Saksutredning: 
Svein E Skyberg og Svein Austlid søker om tillatelse til å kjøre inntil to (2) turer med traktor 
inn til hytte ved Øvre Åstvannet. Deler av muren på hytta har sklidd ut og det er behov for å 
utbedre dette, samt å legge nytt gulv som er råttent. Svein E Skyberg og Svein Auslid eier en 
halvpart hver av hytta, g/b/fnr 155/1/13. Transporten vil foregå langs traktorveg fra 
Oksbåsen til hytta ved Øvre Åstvannet.  
 
Hytta ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel 
i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av traktor for transport av redskaper 
og utstyr må behandles etter denne forskriften. 
 
Lovgrunnlag 
 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Før evt tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
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nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens (nml) §§ 8-12. 
 
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 fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 02.06.2020 uttalt at transport for vedlikehold av hytte, naust og 
annet husvære er et anerkjent nytteformål og det er gitt lignende tillatelser tidligere. 
 
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som beskrevet i søknaden. Det forutsettes kjøring i tørre 
perioder. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, naust og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12. 
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige 
vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. Fra Oksbåsen til Øvre 
Åstvannet er det en traktorveg, som i lang tid har blitt brukt for transport av materialer og 
utstyr til setrene og hyttene som ligger innover mot Øvre Åstvannet. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil man ved å benytte etablerte kjøretraseer, skåne både 
vegetasjon og terreng for slitasje og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at 
man kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides.  Det er videre viktig at man 
tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er vått i terrenget. Det er ikke 
registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er dette 
en trase som er benyttet til tilsvarende transport tidligere. Kunnskapsgrunnlaget i saken 
anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En 
ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Skyberg / Austlid tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer og utstyr for 
utbedring av mur og for legging av nytt gulv.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer sommer – høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert traktorveg fra Oksbåsen til hytte ved Øvre 
Åstvannet.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det et skal tas hensyn til vær og føreforhold 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/1781     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark 
 
Sammendrag: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, møbel, ved og annen brensel til Jogrimen. Det søkes om 2 turer. 
Transporten vil foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen til Jogrimen. 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 § 
5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Eiliv Kummen 
får tillatelse til bruk av ATV med henger for transport som omsøkt. 

Saksutredning: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, møbel, ved og annen brensel til Jogrimen. Det søkes om 2 turer. 
Transporten vil foregå langs traktorvegen fra Oksbåsen til Jogrimen. Dette er en traktorveg 
som i lang tid har vært benyttet for transport av materiell og utstyr til setrene og hyttene 
som ligger langs traseen. Traseen går for det meste på fastmark.  

Traktorvegen fra Oksbåsen til Jogrimen ligger i det som er definert som sårbare områder iht 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV for 
transport må behandles etter denne forskriften.  

Lovgrunnlag: 

Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  

Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.   
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens (nml) §§ 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 fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 02.06.2020 uttalt at transport for vedlikehold av hytte, naust og 
annet husvære er et anerkjent nytteformål og det er gitt lignende tillatelser tidligere. 

I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som beskrevet i søknaden. Det forutsettes kjøring i tørre 
perioder. 

Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 

Etter Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, uthus og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål.  

Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12. 
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre eller med helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i 
forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte 
kjørespor.  
  
Fra Oksbåsen til Jogrimen er det en traktorveg som i lang tid har blitt brukt for transport av 
materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs traseen. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablert kjøretrase, skåne både vegetasjon og 
terreng for ytterlig slitasje, og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man 
kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides.  Det er videre viktig at man tar 
hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget. Det er ikke 
registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er dette 
en trase som er benyttet til tilsvarende transport tidligere. Kunnskapsgrunnlaget i saken 
anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En 
ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket.  

Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 
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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 ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, møbel, ved og annen brensel. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer sommer – høst 2020  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold  
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: ANDERS LEDUM 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/1883     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
Anders Ledum fikk i 2018 tillatelse til å flytte et naust ved Goppollvatnet. Tiltaket er godkjent 
av Øyer Fjellstyre og byggesøknaden er godkjent av Øyer kommune. I 2018 ble det gitt 
tillatelse transport av støpesand, sement og armering for støping av mur og plate for nytt 
naust og i 2019 ble det gitt tillatelse til transport av materialer for oppføring av det nye 
naustet.  

Anders Ledum søker i år om tillatelse til transport av materialer for innvendig innredning, 
samt for transport av inventar som kjøkkeninnredning og møbler. Det søkes om to (2) turer.  

Etter kommunedirektørens vurdering vil transporten langs omsøkte trase ikke medføre 
vesentlig skade for natur eller naturmiljø, jf nml §§ 8 -12. Kommunedirektøren foreslår med 
hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
at Anders Ledum får tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer og inventar til 
naust ved Goppollvatnet. 

Saksutredning: 
Anders Ledum fikk i 2018 tillatelse til å flytte et naust ved Goppollvatnet. Tiltaket er godkjent 
av Øyer Fjellstyre og byggesøknaden er godkjent av Øyer kommune. I 2018 ble det gitt 
tillatelse transport av støpesand, sement og armering for støping av mur og plate for nytt 
naust og i 2019 ble det gitt tillatelse til transport av materialer for oppføring av det nye 
naustet.  

Anders Ledum søker i år om tillatelse til transport av materialer for innvendig innredning, 
samt for transport av inventar som kjøkkeninnredning og møbler. Det søkes om to (2) turer. 
Transporten vil foregå med traktor med henger. Transporten foregår langs etablert 
traktorspor. Traseen er på ca 300 – 350 meter og det er tørrbakke hele veien. 

Lovgrunnlaget 

Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
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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.  

Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  

Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

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 fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 02.06.2020 uttalt at transport for vedlikehold av hytte, naust og 
annet husvære er et anerkjent nytteformål og det er gitt lignende tillatelser tidligere. 

I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som beskrevet i søknaden. Det forutsettes kjøring i tørre 
perioder. 

 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 

Etter kommunedirektørens vurdering er transport av materialer, utstyr og inventar for 
oppføring og innredning av naust et anerkjent nytteformål. 

Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12. 
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige 
bygge og vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. Transporten vil 
foregå langs etablert kjørespor. Dette over en strekning på 300 – 350 m, og det er fastmark 
hele vegen. Etter kommunedirektørens vurdering vil man ved å benytte etablerte 
kjøretraseer, skåne både vegetasjon og terreng for slitasje og man vil unngå nye kjørespor. 
Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. 
Det er også viktig at det tas hensyn ved passering av Goppollåa slik at det ikke oppstår 
terrengskade i elvekantene og at det ikke oppstår fare for erosjon. Videre bør transporten 
foretas på et tidspunkt som det er tørt for å unngå oppkjøring i terrenget. Det er ikke 
registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten, og dette er samme 
trase som er benyttet tidligere år. Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være tilstrekkelig og 
en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet 
vil bli vesentlig påvirket av tiltaket. 
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Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Anders Ledum tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer for 
innredning av naust ved Goppollvatnet, samt for transport av inventar som 
kjøkkeninnredning, bord og stoler.  

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer sommer/høst 2020. 

- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 

-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: MARIT GRUE BLÆSTERDALEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/1884     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
Marit Grue Blæsterdalen søker om tillatelse til å benytte leiekjører, Røde Kors hjelpekorps 
for snøscootertransport av div materialer og div utstyr til Skyttilsetra. Transporten vil bli 
foretatt så raskt det blir snøscooterføre seinhøsten 2020. Det er ikke opparbeidet traktorveg 
eller kjørespor til Skyttilsetra. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av 
snøscooter for transport av div materiell og utstyr til Skyttilsetra 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 Marit Grue Blæsterdalen 
får tillatelse til å benytte leiekjører for transport av materialer og div utstyr til Skyttilsetra.  
 
Saksutredning: 
Marit Grue Blæsterdalen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport 
av div materiell og utstyr til Skyttilsetra. Skyttilsetra g/b/fnr 155/1/152 leies på åremål av 
Christine Berge Karlsen og Jo Henning Lie. Det er behov for å frakte inn materialer og utstyr 
for oppsetting av ny utedo, samt for div snekkerarbeider inne. I tillegg skal det fraktes inn 
ved og nye madrasser. Marit Grue Blæsterdalen har avtalt transport med Råde Kors 
hjelpekorps og transporten vil bli foretatt så raskt det blir snøscooterføre seinhøsten 2020.  
Transporten vil foregå fra Holmsetra, via Ner-Åstvatnet til Skyttilsetra. Det er ikke 
opparbeidet traktorveg eller kjørespor til Skyttilsetra. 
 
Lovgrunnlaget: 
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. Skyttilsetra 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. 
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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 vedr 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, som det i utgangspunktet 
skal være enkelt å få tillatelse til. Skyttilsetra ligger innenfor det indre området i Øyer, derav 
spesiell søknad. Det er ikke kjørevei til området i barmarkssesongen. 
 
Fjellstyret gir som grunneier tillatelse til transporten som beskrevet i søknaden. 
 
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 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 langs omsøkt trase. En anser føre-var-prinsippet 
som tilfredsstillende hensyntatt. Transporten vil foregå langs en trase som er vanlig bruk 
vinterstid. En ser dermed heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket. Bruk 
av snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht naturskade. Det er et mål at 
mesteparten av materialer og utstyr til hytter og setrer i fjellet, og som ikke ligger til vei, blir 
fraktet inn på vinterføre. 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.  
    
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av materialer, 
ved og div utstyr og inventar 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 § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune får Marit Grue Blæsterdalen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av 
materialer, ved, div utstyr og inventar fra Holmsetra til Skyttilsetra. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer vintersesongen 2020/21. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Røde Kors hjelpekorps som leiekjører 
- Transporten skal foregå langs trase fra Holmsetra, via Ner-Åstvatnet til Skyttilsetra. 
- 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. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR 
SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K40  
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om godkjenning av vald for rådyr - Skjema 
 
 
Sammendrag: 
Frants Kvam har søkt om godkjenning av vald for jakt på rådyr, jf eiendoms og arealoversikt 
nedenfor.  I Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det gitt bestemmelser om godkjenning 
av vald, hvilke krav som stilles til vald og om hvilke arealer som inngår i tellende areal. I 
tillegg er det utgitt en veileder som utdyper bestemmelsene i forskriften; Veileder M478 
2016 – Forskrift om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. Det følger av § 9 i 
forskriften at valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til 
jakt på elg, hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer 
minstearealet for vedkommende hjorteviltart. Minstearealet for rådyr er på 1500 daa og det 
er i søknaden oppgitt et tellende areal på 2424,5 daa. I veilederen til forskriften står det at 
kommunen likevel må utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i 
betraktning at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der 
hvor strukturen på valdet (avgrensning, form og størrelse) er til hinder for en rasjonell og 
effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre 
ordninger.  
 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, samt iht veilederen til forskriften (veileder M478 2016) at søknad om godkjenning 
av vald for jakt på rådyr avslås. Dette med begrunnelse i valdets avgrensning, form og 
størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv viltforvaltning. 
 
Kommunedirektøren foreslår videre at Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen som 
kommunal viltmyndighet, så raskt som mulig, tar kontakt med rettighetshaverne og prøve å 
finne en løsning som ivaretar en rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette 
området. 
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Saksutredning: 
Frants Kvam har søkt om godkjenning av vald for jakt på rådyr. Søknaden omfatter 
eiendommene gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. 
 
I søknaden er det oppgitt følgene totalareal og tellende areal for de ulike eiendommene: 

Eiendommens navn Gnr/Bnr/Fnr Totalt areal Tellende areal 
Kvam 57/1 1700,8 daa 1254,9 daa 
Skarsskogen 59/2 1126,9 daa 1067,1 daa 
Kvam fjøstomt 57/12 32,7 daa  22 daa 
Tillegg fjøstomt 57/13 3,8 daa 3,7 daa 
Skarsmoen 
skytterbaneanlegg 

59/2/2 86,3 daa 76,8 daa 

  
Dette gir totalt 2424,5 daa tellende areal. Det søkes i tillegg om godkjenning av 271,7 daa 
annet areal som grunnlag for fellingstillatelse.  
 
Frants Kvam har meldt at disse eiendommene er trukket ut av grunneierlaget – Nordbygda 
jaktforvaltning og vil ikke inngå i valdet Øyer Østside Forvaltningsområde. 
 
 
Lovgrunnlaget: 
I Forskrift om forvaltning av hjortevilt er det gitt bestemmelser om godkjenning av vald, 
hvilke krav som stilles til vald og om hvilke arealer som inngår i tellende areal. I tillegg er det 
utgitt en veileder som utdyper bestemmelsene i forskriften; Veileder M478 2016 – Forskrift 
om forvaltning av hjortevilt – med kommentarer. 
 
§ 9 Krav til vald for jakt på elg, hort og rådyr 
Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, 
hjort og/eller rådyr. Valdet må omfatte et tellende areal som minst tilsvarer minstearealet 
for vedkommende hjorteviltart. Valdet kan i tillegg omfatte annet areal enn tellende areal. 
 
§ 10 Søknad om godkjenning av vald 
Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr sendes kommunen innen 1. 
mai. Søknaden skal bl.a inneholde opplysninger om hvilken art søknaden gjelder for, kart 
som tydelig viser grensene for valdet m.m. 
 
§ 11 Godkjenning og endring av vald omhandler bestemmelser om hvordan kommunen skal 
behandle søknad om godkjenning av vald. Det følger bl.a av § 11 at godkjenning av nye eller 
endringer av eksisterende vald skal behandles innen 15. juni. Det følger videre av § 11 at 
jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent vald, skal melde dette 
skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen. I veilederen til forskriften står 
det at kommunen skal vurdere om søknaden tilfredsstiller de formelle kravene i §§ 9 og 10. 
Valdet kan ikke godkjennes dersom disse kravene ikke er oppfylt. Kommunen må likevel 
utøve skjønn når de vurderer valdets form og avgrensning, og ta i betraktning at det som 
hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store enheter. Der hvor strukturen på 
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valdet (avgrensning, form og størrelse) er til hinder for en rasjonell og effektiv viltforvaltning, 
bør kommunen i samarbeid med jaktrettshaverne arbeide for bedre ordninger. 
 
Hva som regnes som tellende areal fremgår av § 8 i forskriften. For elg, hjort og rådyr skal 
kommunen som hovedregel regne skogareal og myr under skoggrensa som tellende areal. 
Med skogareal menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. 
Kommunen kan godkjenne andre arealtyper som tellende areal der disse er av stor 
betydning for vedkommende art. Områder som er omdisponert slik at arealet ikke lenger 
disponeres av vedkommende viltart trekkes ut av tellende areal. Endelig fastsettelse av 
tellende areal for godkjent vald foretas administrativt iht § 8 og iht praksis i kommunen. 

I Øyer er det gjennom Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever fastsatt et 
minsteareal for rådyr på 1500 daa. 

Hjorteviltforvaltning i Øyer kommune: 
I Øyer har man i utgangspunktet 2 vald for forvaltning av hjorteviltartene elg, hjort og rådyr; 
ett på vestsida av Lågen – Øyer Vestside forvaltningsområde og ett på østsida av Lågen – 
Øyer Østside forvaltningsområde. For elg har man på vestsida etablert et større felles vald 
med Gausdal som omfatter Øyer vestside og «Østre». På Øyer Østside forvaltes alle 3 
hjorteviltartene; elg, hjort og rådyr gjennom Øyer Østside forvaltningsområde. Dette er et 
samarbeid mellom både private rettighetshavere/grunneierlag og Øyer Statsallmenning. Elg 
og hjort forvaltes gjennom 5-årige bestandsplaner og kvote for rådyr tildeles som «kvotefri 
jakt». Øyer Østside forvaltningsområde er organisert med et eget styre med representanter 
fra de ulike grunneierlagene og fjellstyret, og fjellstyret innehar sekretærfunksjonen. 
 
Vurdering: 
Søknad om godkjenning av vald fra Frants Kvam for eiendommene; 57/1- Kvam, 59/2 – 
Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen 
Skytterbaneanlegg tilfredsstiller de formelle kravene iht § 10. Arealene som er oppgitt i 
søknaden er videre innenfor kravet om at det skal være et tellende areal tilsvarende 
minstearealet for vedkommende viltart, jf § 9. Det følger videre av § 9 at valdet skal ha en 
avgrensning som gjør det egnet til jakt på elg, hjort og/eller rådyr. I veilederen til forskriften 
står det i forbindelse med vurdering av søknaden, at det må utøves skjønn når valdets form 
og avgrensning vurderes og at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med 
store enheter. Der hvor strukturen på valdet (avgrensning, form, størrelse) er til hinder for 
en rasjonell og effektiv viltforvaltning, bør kommunen i samarbeid med rettighetshaverne 
arbeide for en bedre ordning. 
 
I Øyer kommune har man i dag en god og effektiv forvaltning av hjorteviltet og en god 
valdstruktur. Hjorteviltartene elg, hjort og rådyr forvaltes av 2 vald, ett på østsida av Lågen 
og ett på vestsida. For elg er det på vestsida et felles vald med Gausdal. I løpet av de siste 20 
årene har det vært en positiv utvikling av valdstrukturen i Øyer kommune. Tidligere var det 
små vald på grunneierlagsnivå. Så gikk to eller flere grunneierlag sammen og dannet større 
vald/forvaltningsområde med godkjente bestandsplaner og nå i dag har man som nevnt to 
store vald. På Øyer Østside er dette valdet på ca 430000 daa (telende areal elg). Det har vært 
forvaltningsmessige grunner for denne utviklingen. Det har vært et overordnet mål å ha en 
valdstruktur som bidrar til en bestandsvis forvaltning av hjorteviltressursene. En god 
organisering og en god valdstruktur er etter kommunedirektørens vurdering helt avgjørende 
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for å nå vedtatte målsettinger for forvaltningen av hjorteviltet, for å kunne gjennomføre 
ulike forvaltningstiltak og for å kunne forvalte hjorteviltet på en bærekraftig måte. 
  
Kommunedirektøren kan ikke se at det ligger forvaltningsmessige grunner bak at 
eiendommene er trukket ut av grunneierlaget og at det søkes om godkjenning av eget vald 
for rådyr. Det er og har vært et mål at man skal legge til rette for en bestandsvis forvaltning 
av viltressursene og Kommunedirektøren kan vanskelig se at dette lar seg gjøre på et vald på 
2424 daa. Konsekvensen av at arealet er trukket ut av grunneierlaget er at det omsøkte 
arealet ikke kan benyttes til jakt på elg eller hjort. Dette blir totalt sett en dårlig forvaltning 
av utmarksressursene. Videre vil jaktområdet bli fragmentert og naboeiendommene vil bli 
mindre egnet for jakt på elg og hjort. Etter kommunedirektørens vurdering er det svært 
uheldig at man får et område mellom Øyer og Tretten hvor en ikke får beskattet bestandene 
av elg og hjort på en rasjonell og effektiv måte. Erfaringer viser at hvis man ikke får beskattet 
hjorteviltbestandene som oppholder seg nede i dalbunnen, nede mot både infrastruktur 
som veg og jernbane og mot bebyggelse, så vil det gi uheldig konsekvenser, og i dette 
tilfellet mht påkjørsler.  
 
Innen et vald kan det være mange jaktfelt og det er valdet selv som velger en egnet 
jaktfeltstruktur. Dette er viktig for å beskatte og forvalte hjorteviltet, men også for sikre 
allmenheten, og i mange tilfeller også rettighetshavere og folk innenfor ei grend, muligheten 
til å utøve jakt. Etter kommunedirektørens vurdering er dette en mye bedre måte å ivareta 
disse interessene på enn å etablere nye og småe vald. Det følger av veilederen til forskrift 
om forvaltning av hjortevilt at der strukturen på et vald (avgrensning, form og størrelse) vil 
være til hinder for en rasjonell og effektiv viltforvaltning bør kommunen i samarbeid med 
jaktrettshaverne arbeide for en bedre ordning. Kommunedirektøren vil som kommunal 
viltmyndighet invitere Frants Kvam og rettighetshaverne til et møte for å prøve å finne en 
løsning mht rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Kommunedirektøren ser videre at hvis man åpner for egne vald med et begrenset 
arealgrunnlag, som i dette tilfellet, så vil det gi presedens mht andre saker, og man får en 
negativ utvikling i valdstruktur i kommunen, noe som vil være svært uheldig. 
Som nevnt ovenfor tilfredsstiller omsøkt areal minstekravet mht tellende areal. Valdet er 
likevel på mange måter delt i 2 med et areal ovenfor gården Kvam og et areal mellom Kvam, 
Rindheim og Skarsmoen, jf vedlagte kart. Det vil etter kommunedirektørens vurdering være 
mulig å jakte rådyr på dette arealet, men i forhold det som er nevnt som vurderingskriterium 
for godkjenning av vald; at det som hovedregel er forvaltningsmessige fordeler med store 
enheter og at valdet skal ha en form og avgrensning (avgrensning, form og størrelse) som 
ivaretar en rasjonell og effektiv viltforvaltning, så mener kommunedirektøren at det 
omsøkte valdet ikke tilfredsstiller disse hensynene.  Kommunedirektøren mener at det bør 
være forvaltningsmessige grunner for etablering av nye vald. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
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valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.06.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/1937     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/20 Plan- og miljøutvalget 16.06.2020 
 
 
FORLENGING - TILLATELSE TIL SKADEFELLINGSFORSØK PÅ ULV - DELER AV RINGSAKER, 
LILLEHAMMER, ØYER, RINGEBU, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER 
 
NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-2033 - INNLANDET FYLKESKOMMUNES PRIORITERINGER 
m/2 vedlegg 
 
HØRING - FORSLAG TIL REVIDERTE STATLIGE PLANRETNINGSLINJER - DIFFERENSIERT 
FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN m/5 vedlegg 
 
HØRING - NY FORSKRIFT OM ØVRE RAMME FOR OVERTREDELSESGEBYR ETTER 
NATURMANGFOLDLOVEN 
 
AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN VEDTATT I INNLANDET FYLKESTING - 
INVITASJON TIL VIDERE SAMARBEID 
 
Brev fra Edgar Enge: FYLKESVEG 357 VED ENGE - GBNR 112/1 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


