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NY FØRSTEGANGSBEHANDLING 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201809  
Arkivsaksnr.: 18/2465     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. KST-sak 115/19 
2. Plankart C0 10.03.2020 
3. Plankart C1 10.03.2020 
4. Plankart RS01, 10.03.2020 for C0 
5. Plankart RS01, 10.03.2020 for C1 
6. Planbestemmelser 10.03.2020 
7. Planbeskrivelse, 10.03.2020 
8. Temakart Øyer kommune, 28.02.2020 
9. E6 Storhove – Øyer, KU Landskapsbilde. 16.08.2019 
10. E6 Storhove – Øyer, KU Naturmangfold. 16.08.2019 
11. E6 Storhove – Øyer, KU Naturressurser. 16.08.2019 
12. E6 Storhove – Øyer, KU Friluftsliv / by- og bygdeliv. 16.08.2019 
13. E6 Storhove – Øyer, KU Kulturarv. 16.08.2019 
14. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport ROS. 16.08.2019  
15. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport anleggsgjennomføring. 28.02.2020 
16. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport massedisponeringsplan. 28.02.2020 
17. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport estetisk oppfølgingsplan. 28.02.2020 
18. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport støy. 28.02.2020 
19. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport ytre miljø (YM-plan). 28.02.2020 
20. E6 Storhove – Øyer, Prissatte konsekvenser.  16.08.2019 
21. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport trafikk og trafikksikkerhet. 16.08.2019 
22. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport lokal og regional utvikling. 16.08.2019 
23. E6 Storhove – Øyer, Fagrapport luftforurensing. 16.08.2019 
24. Rapport Skred AS, 08.02.2019 
25. Rapport Skred AS, 12.03.2019 
26. Notat Skred AS, 28.02.2020 

 

Vedlegg med grønn skrift er endret etter sist behandling i Øyer kommune, eller er helt nye. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Tegningshefte 16.08.2019 
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 Fagrapport prissatte konsekvenser, datert 16.08.2019 
 Støykart for C0 og C1 samt nullalternativ med og uten støyskjerm målt i 1,5 og 4 

meters høyde, datert 28.02.20 
 Varsel om oppstart, datert 19.02.19  
 Oppsummering høringsuttalelser fra Lillehammer sitt første offentlige ettersyn 

28.02.2020 

Sammendrag: 
Øyer kommune har på nytt mottatt planforslag for detaljreguleringsplan for E6 Storhove – 
Øyer etter at kommunestyret behandlet det forrige planforslaget i oktober 2019. 
Planforslaget legger til rette for 4-felts motorveg på strekningen fra Øyer grense til 
Hunderfossen. Nytt er at fv. 2522 er innregulert med en hensynssone for båndlegging, jf. pbl 
§ 11-8 [3] d). Båndleggingen er gjort for å sikre at det kan realiseres en gang- og sykkelveg 
langs fv. 2522 
 
Kommunedirektøren finner at planforslaget har en tilstrekkelig kvalitet for å kunne legges ut 
til første gangs høring/offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren legger til grunn at samlet saksfremstilling for forrige behandling, KST-
sak 115/19, danner grunnlag for bakgrunnskunnskap til dette saksfremlegget. 
Saksframlegget er vedlagt. 
 
Siden forrige politiske behandling er mye av materialet omarbeidet. Omarbeidingen har både 
vært etter innspill fra Øyer og Lillehammer kommuner, men også på bakgrunn av regionale 
myndigheters merknader og innsigelser til planforslaget i Lillehammer kommune.  
 
Alle plandokumenter som er datert i 2019 inneholder beskrivelser av alle alternativer som i 
2019 var til vurdering. I planmaterialet fra 2020 er det forsøkt å sortere slik at alternativer 
som ikke er arbeidet videre med, har fått en underordnet plass i dokumentene eller er tatt 
ut.  
 
I det videre omtales kun forhold som dekkes av plankartene C0 og C1.  
 
FORSLAGSSTILLER: 
Detaljreguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Asplan Viak AS på vegne av 
Nye Veier AS.  
 
Asplan Viak har videreført og evt. supplert plandokumenter som opprinnelig ble ført i pennen 
av COWI AS. 
 
Planstatus i området fremgår av planbeskrivelsen. 
 
PLANENS FORMÅL: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere firefelts motorveg fra Øyer grense i sør til 
Hunderfossen i nord.  
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PLANPROSESS – MEDVIRKNING: 
Tidligere medvirkning fremgår av KST-sak 115/19. Etter at Lillehammer la ut planmaterialet til 
offentlig ettersyn, og fikk flere innsigelser fra regionale myndigheter, har det vært utstrakt 
dialog med offentlige myndigheter og kommunene for å finne gode løsninger på 
innsigelsesgrunnlaget. Det har ikke vært noe mer medvirkning med allmenheten.  
 
OM PLANFORSLAGET: 
Planforslaget er svært omfattende. To alternative plankart, bestemmelser, planbeskrivelse 
og ROS-analyse, en rekke KU-rapporter og temarapporter. I tillegg har det i sluttfasen blitt 
utarbeidet plankart for fareområdet sør i planen.  
 
Planbeskrivelsen gir en helhetlig beskrivelse av tiltaket og en sammenfatning av 
konsekvensutredningene og temarapportene. Det vises til denne for å få en viss oversikt 
over planforslaget. Det vil være for omfattende å beskrive alle plandokumentene i 
saksframlegget, så under følger en kort sammenfatning av de mest sentrale temaene. 
 
Planavgrensningen 
Planavgrensningen inkluderer vegarealet, samt tilgrensende arealer i ulik utstrekning. Noe av 
sidearealene er regulert til varige deponiområder for anleggets masseoverskudd. Nytt er at 
også fv. 2522 (tidligere fv. 312) er inntatt i plankartene med en hensynssone for båndlegging, 
jf. pbl § 11-8 [3] d). Nye Veier har til hensikt å regulere inn en gang- og sykkelveg på 
strekningen for å etterkomme politisk krav fra Øyer kommune. 
 
Området som reguleres er vesentlig mindre, både i lengde og bredde, enn arealet som ble 
varslet ved oppstart. Plangrensen tar utgangspunkt i tiltaket, i tillegg til å ta med nødvendige 
arealer til rigg-, anleggs og deponiområder. Videre reguleres det inn et større område med 
faresone ras. For å få fleksibilitet i planen er det regulert inn annen veggrunn i tilknytning til 
vegformål. 
 
Tiltaket 
I Lillehammer kommune bytter E6 og fv. 2522 plassering i forhold til dagens situasjon. Dette 
medfører at fv. 2522 fra Øyer grense blir liggende på østsiden av E6. I Øyer kommune 
planlegges E6 som en breddeutvidelse av dagens E6 trase fra Ensby og nord til Hunderfossen. 
Vegen skal dimensjoneres for 110 km/t, og Statens vegvesens vegnormaler legges til grunn. 
Kryssløsning er den vesentligste forskjellen på plankartene. C0 har kryss på Ensby, med 
forslag til kontrollplass i tilknytning til krysset. C1 medfører at Ensbykrysset opphører og at et 
halvkryss etableres ved Midtskog, der det blir av- og påkjøringsramper for trafikk til/fra sørlig 
retning. 
 
Endringer i formål 
Planen gir noe fleksibilitet til entreprenøren når det gjelder lokalisering av midlertidige 
områder for rigg, anlegg og deponi i byggefasen. I nytt planforslag er det strammet inn hvor 
det kan anlegges permanente deponier og hvor det tillates knusevirksomhet. Det åpnes kun 
for knusevirksomhet sør i Tverrslaget og vest for E6 på Ensby, se # 202 og # 208 i 
plankartene.  
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Konsekvensvurdering (KU) 
Det er gjennomført KU for planforslaget som inkluderer alternativer som ikke er videreført. 
De ulike alternativene som KU omtaler er A, B, C0 og C1. A og B vurderte strekningen fra 
Øyer grense til Mosåa. Disse alternativene ble forkastet. C0 og C1 har lik lengde men ulike 
kryssløsninger.  KU-rapportene viser at ny E6 gir både positive og negative konsekvenser for 
ulike deltema, sammenlignet med dagens situasjon.  
Alle KU-rapportene har relativt like konklusjoner for traséalternativene C0 og C1, foruten om 
KU-rapport for landskap. Ved et eventuelt halvkryss på Midtskog vil dette gi konsekvenser 
for det visuelle inntrykket, både med fjern- og nærvirkning. 
 
Det er utarbeidet en ROS-analyse for planforslaget som vurderer sannsynlighet og 
konsekvens for ulike tema og foreslår avbøtende tiltak der dette ses som nødvendig. 
 
Tematiske rapporter og planer 
Det er i tillegg til KU laget en rekke temarapporter/fagrapporter. Noen av disse er reviderte 
til denne fremleggelsen.   
 
Fagrapport støy beskriver skjerming av støyfølsom bebyggelse (boliger) med langsgående 
skjermer/voller langs vegen. Det foreslås skjerming (skjerm eller voll) i 4 og 5 m høyde. Der 
det ikke oppnås ønsket effekt med slike tiltak, må lokale skjermingstiltak vurderes. 3 
boligeiendommer ligger i rød støysone uten skjermingstiltak i plankartet, og må gis lokale 
skjermingstiltak i hht. T-1442/16.  
 
Fagrapport luftforurensning konkluderer at det ikke er boliger langs C0 og C1 alternativet i 
Øyer kommune som kommer over grenseverdier. 
 
Fagrapport for lokal og regional utvikling viser at C0 og C1 er så godt som likestilt med hensyn 
til effekt på lokal og regional utvikling. Kryssløsning C1 vil avlaste lokalvegen ved at trafikk 
knyttet til hytteutvikling sør for Hafjell i liten grad vil kjøre på lokalvegen. Dette er positivt for 
myke trafikanter som benytter lokalvegen. Rapporten tar utgangspunkt i de arealformål som 
ligger i vedtatte planer. 
 
Trafikkanalysen konkluderer med at vegen vil ha god kapasitet etter utbyggingen og at 
trafikksikkerheten vil øke. Valg av kryssløsning (C0 og C1), samt plassering av bom vil påvirke 
trafikken på lokalvegen.  
 
Plan for ytre miljø (YM-plan) er omarbeidet på bakgrunn av innsigelser og dialog med 
kommunene. YM-plan omfatter alle forhold som er tilknyttet ytre miljø, inkludert tema som 
overvann, flom, skred, forurensning og andre potensielle miljøulemper. Flere av tiltakene i 
planen er trukket inn i planbestemmelsene.  
 
Plan for massedisponering og -anleggsfasen viser forslag til hvordan masseoverskudd 
midlertidig og permanent kan løses, og hvordan man kan gjennomføre anleggsarbeidet. Plan 
for estetisk oppfølging setter krav til utforming av det visuelle inntrykket av veganlegget og 
sidearealene. Denne er også vesentlig omarbeidet på bakgrunn av innsigelser fra regionale 
myndigheter. 
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Nye veier sin anbefaling (s. 113) inntas under: 
«Nye Veier stiller seg positiv til begge de forelagte planalternativene i Øyer kommune, 
alternativ C0 og C1, og lar det derfor være opp til Øyer kommune å velge det alternativet 
som bygger best opp om ønsket utvikling i kommunen. På et faglig grunnlag anbefales 
alternativ C1 i Øyer kommune, ettersom dette alternativet gir høyest samfunnsøkonomisk 
nytte, minst ulemper for naboene langs fylkesvei 2522, lavest trafikkbelastning forbi skolene i 
Granrudmoen og etter gjeldende kommuneplan vil bidra best til den 
planlagte utviklingen i kommunen. Nye Veier ser samtidig kommunens behov for å 
tilrettelegge for en mulig framtidig utvikling av Ensby til næringsformål, og at alternativ C0 
med kryss på Ensby vil åpne for flere muligheter enn det gjeldende kommuneplan legger opp 
til. Dette er vurderinger som faller inn under lokaldemokratiets oppgaver, og Nye Veier 
ønsker å støtte de veivalg lokaldemokratiet legger opp til.» 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunestyret vedtok i KST-sak 115/19 at planmaterialet kunne legges ut til offentlig 
ettersyn dersom det ble inntatt en rekke krav fremsatt da saken var til førstegangs 
behandling i oktober 2019. Nye Veier fant det vanskelig å innarbeide disse kravene uten 
ytterligere dialog med Øyer kommune, og saken ble satt noe på vent i påvente av regionale 
myndigheters reaksjon på planforslaget som Lillehammer kommune la ut til offentlig 
ettersyn. Planforslagene var i all hovedsak like for kommunene. Planforslaget i Lillehammer 
kommune ble møtt med innsigelser fra flere berørte regionale myndigheter. 
 
Grunnen til at kommunedirektøren nå legger fram planforslaget til ny førstegangsbehandling 
er at kommunestyret hadde mange krav til elementer som skulle innarbeides i 
planmaterialet før offentlig ettersyn. Noen av kravene er imøtekommet, mens andre ikke er 
det. Kravene som ble vedtatt i KST-sak 115/19 er ikke inntatt her, men saksfremlegget er 
vedlagt. Under kommenteres kun de krav som ikke er imøtekommet. For å forankre planen i 
politisk nivå og evt. avklare om kommunens krav kan ansees som ivaretatt ønskes det at 
plan- og miljøutvalget tar stilling til planforslaget før utleggelse. Under beskrives de vedtatte 
politiske krav som kommunedirektøren ikke anser som fullt ut oppfylt. Kommunedirektøren 
er likevel av den oppfatning at planforslaget, uten å imøtekomme disse kravene, kan legges 
ut til offentlig ettersyn da de ansees svart ut av Nye Veier på en tilstrekkelig måte. 
 

 Forsikring om at Granrudmokrysset opprettholdes 
I planbeskrivelsen (side 30) beskrives noen fremtidsscenarioer for hvilke 
konsekvenser kryssvalgene kan ha i fremtiden. Her gis ingen konkret vurdering av hva 
et halvkryss på Midtskog vil medføre for fremtidig vurdering av Granrudmokrysset. 
Fra Midtskog er det ca. 4,4 km til Granrudmokrysset. Kommunedirektøren antar at et 
halvkryss ikke vil vektes på lik linje med helkryss, og at de 600 meterne som mangler 
for å tilfredsstille vegnormalenes krav til 5 km mellom kryssene kan omsøkes som et 
fravik fra standarden. Krysset på Granrudmoen antas å være tilstrekkelig sikret 
uavhengig av valg av kryssløsning i denne planbehandlingen. 
  

 Innløsning av eiendommer som omkranses av deponier 
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I fremlagte planforslag er det flere eiendommer som er foreslått innløst. Dette gjelder 
eiendommer som berøres av permanente deponier og knusevirksomhet. Det foreslås 
ikke innløsning av eiendommer som omkranses av midlertidige deponier, eller der 
permanente deponier kun legges inntil en side av eiendommen. Videre er ikke 
eiendommene som i C0 alternativet omkranses av kontrollplass for E6-trafikk 
foreslått innløst. Kommunedirektøren mener det er uheldig at disse ikke foreslås 
innløst, da kontrollplass ikke er forenelig med boligeiendommer innlemmet i 
kontrollplassen. Dette er formidlet til Nye Veier, men er ikke imøtekommet. At en 
eiendom omkranses av et midlertidig deponi samt varig deponi på en side, kan være 
akseptabelt.  
 

 Viltgjerder som også sikrer fv. 2522 mot viltpåkjørsler 
Det ble foreslått at det skulle lages sperre for vilt slik at jernbane, E6 og fylkesveg 
sikres mot viltpåkjørsler. Nye Veier fremfører at det vanskelig vil la seg gjøre å sikre 
fv. 2522, da denne har mange adkomster til boliger og -felt, samt samleveger fra 
Sørbygda. Kommunedirektøren støtter standpunktet, og fremholder at det er viktigst 
at E6 med 110 km/t og jernbanen sikres. Fartsgrensen langs fv. 2522, sammen med 
relativt oversiktlige vegforhold, understøtter at behovet ikke er prekært for viltgjerde. 
 

 Spesifikke klima- og miljøkrav 
Nye Veier har som overordnet mål å kutte klimagassutslipp med 40% i anleggsfasen 
og 75% i driftsfasen. De viser også til at firmaet har en sertifisering, CeeQual, og at 
entreprenøren også må være sertifisert for å kunne bygge prosjektet. CeeQual har 
også et premieringssystem, slik at gode valg for klima og miljø premieres. Nye Veier 
mener dette er en bedre måte å sikre klimagassreduksjon. Spesifikke krav, slik som 
Øyer kommune fremsatte, vil ikke være gjennomførbare. Kommunedirektøren mener 
de tiltak Nye Veier har for miljøet er så langt man kommer på dette. 

 
 
Videre saksgang i planprosessen 
Dersom plan- g miljøutvalget finner å kunne legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og 
høring hos regionale myndigheter, vil det ligge ute til offentlig ettersyn og høring i 6 uker, 
med tillegg av påske. Etter den tid må Nye Veier bearbeide høringssvarene som kommer inn. 
Det tas sikte på sluttbehandling i kommunestyrets møte 18. juni 2020. For å kunne rekke 
dette, trengs det et ekstra møte i plan- og miljøutvalget i forkant av dette møtet, for å 
innstille til kommunestyret. En slik tidsplan er svært stram, og det fordrer at Nye Veier 
leverer det som må til. Kommunedirektøren har strukket seg langt for at dette skal gå så 
langt. Dersom det kommer vesentlige innsigelser vil denne tidsplanen ryke. 
 
Planforslaget er komplekst. Kommunedirektøren har gjennomgått planmaterialet, men 
ønsker å understreke at også høringen er en viktig del av kvalitetssikringen av materialet. Det 
er fra Nye Veier ønske om rask fremdrift i saken. Kommunedirektøren forstår behovet for 
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fremdrift, men er på den annen side også opptatt av at dette ikke skal gå ut over kvaliteten i 
planen og en god medvirkningsprosess.  
 
Kommentarer til fremlagte planforslag 
Deponi 
Øyer kommune har hatt stort fokus på bruk av deponier og deres plassering i planområdet. I 
dialog med Nye Veier er planforslaget endret slik at det er begrensede områder for 
permanente deponier. Høyden på disse er også justert ned til å ligge på omtrent samme 
kotehøyde som fylkesvegen i området. I planbeskrivelsens kap. 6.18.2 vises illustrasjoner av 
siktforhold mot deponiene på Ensby. Deponiet som kan være aktuelt for annen fremtidig 
bruk ved Ensby, skal kun tilføres masser som kan inngå i en fremtidig byggegrunn. Med dette 
legger kommunedirektøren til grunn at det ikke kan deponeres masser som må fjernes 
dersom arealet skal bebygges i fremtiden. 
 
I bestemmelsene fremgår at deponering av masser permanent skal gjennomføres etter 
vedlagt fagrapport for massedisponering. I massedisponeringsplanen fremgår at det kan 
forventes forurensede masser og masser av syredannende bergarter. Slike masser kan kreve 
spesiell håndtering og deponering i tilrettelagte deponier.  Det fremgår ikke av 
planmaterialet at det er tenkt at slike masser skal deponeres i Øyer kommune. 
Kommunedirektøren forventer at det deponeres kun rene masser i de permanente 
deponiene i Øyer kommune.  
 
Ved en eventuell fremtidig annen bruk av vegens sidearealer vil alternative byggegrenser 
være en del av den aktuelle planprosessen. Eksempelvis kan dette vurderes i arbeidet med 
kommunedel for Øyer sør. Eventuelle nye næringsområder må videre detaljreguleres. 
 
Kulturminner/Kulturmiljø 
Pilegrimsleden fra Øyer kommune grense til Ensby blir omlagt i planforslaget. I dag følger 
leden fv. 2522 fra Fåberg. Siden leden blir omlagt i Lillehammer kommune vil det også være 
naturlig å finne en god trasé inn mot Ensby og kommunedirektøren mener planforslaget nå 
gir en god løsning. Pilegrimsleden foreslås omlagt slik at denne blir sammenfallende med 
Kongevegen der Kongevegen er registrert ved Ensby. Det har også vært viktig for 
kommunedirektøren at området rundt Kongevegen blir ivaretatt.  
 
For å sikre kulturmiljøet rundt Kongevegen og leden har kommunedirektøren foreslått at det 
ikke er tillatt med midlertidig bygge- og anleggsområder øst for fv. 2522 mellom 
kommunegrensa og krysset på Ensby. Dette er ikke imøtekommet fra Nye Veier fordi det i C0 
alternativet kreves at adkomstvegen til Hundervegen 636 m.fl sørover legges om mot øst og 
legges helt inn til Kongevegen, som er kommunalt listeført kulturminne (ID-nummer 267116 i 
Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden). Kommunedirektøren synes det er uheldig 
at nærområdet rundt Kongevegen omarbeides, og vil avvente regionale myndigheters 
uttalelse før det tas stilling til om plankartet må endres. 
 
 
 
Faresone 
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Det har vært mye diskusjon om det området i planen som er rasutsatt rett nord for 
kommunegrensa. Området består i dag av skog. Farefiguren i plankartet fortsetter sørover 
inn i Lillehammer kommune. Da Lillehammer kommune hadde planen til offentlig ettersyn 
ble det fremmet innsigelse til planbestemmelsene knyttet til dette området.  
 
Nye Veier mener at risikoen for ras og skred reduseres tilstrekkelig ved å bevare eksisterende 
skog som skredsikring. Det foreslås til høringen to ulike alternativer å løse dette på; 
 
i. Hensynssone ras og skred (H310_1) over formål LNFR (L1) angir område for sikring av 
skog i plankartet, omtalt som verneskog.  
ii. Underliggende formål er endret fra LNFR til Annen veggrunn - grøntareal for hele 
området som ligger under hensynssone ras og skred (H310_1). Bestemmelser tilknyttet 
Annen veggrunn – grøntareal åpner for stabiliserende tiltak – og dermed skredsikring.  
 
Felles for begge alternativene (i og ii) følger også en bestemmelse for ras- og skredfare som 
gir begrensninger for uttak av skog før det er dokumentert at uttaket ikke forringer skogens 
funksjon som skredsikring av vegen. Tilhørende rekkefølgebestemmelse krever utarbeidelse 
av plan for skjøtsel og at heftelse blir tinglyst på berørte eiendommer. 
 
Kommunedirektøren mener foreslåtte planløsninger for faresonen har klare svakheter.  
 
For det første mener kommunedirektøren at det ikke er hjemmel i plan- og bygningsloven til 
å pålegge grunneier plikter for sikring av vegen, slik det legges opp til i bestemmelsene. 
Sikring av vegen mot skred står i direkte sammenheng med vegetableringen, og det må 
derfor pålegges utbygger å sikre området tilstrekkelig mot ras og skredfare.  
 
For det andre benyttes begrepet verneskog i omtale av hensynssone H310_1 i temakartene.  
Det er ikke adgang til å verne skogen i en reguleringsplan. Kommunedirektøren er derfor 
uenig i at begrepet verneskog brukes, og mener dette skaper forvirring. Det er fylkesmannen 
som, i hht skogbrukslova § 12, kan bestemme vern av skog ved forskrift. 
 
For det tredje er kommunedirektøren usikker på om verning av skogen er tilfredsstillende for 
å sikre vegen mot skredfare. Skogens tilstand er viktig i vurderingene rundt skogens 
skredsikringsfunksjon. Uttalelsen fra landbrukskontoret viser at skogen er ensaldret (samme 
alder på trærne) og er hogstmoden nå eller i nær fremtid. De fremfører også at uttak av 
skogen er vanskelig, men det må tas stilling til risikoen ved å la den bli stående kontra å 
hugge den.  
 
Nye Veier har fått utredet fareområdene av konsulentselskapet Skred AS. Rapportene og 
notatet viser at det må foretas ytterligere vurderinger og tiltak for å sikre fremtidig vegtrasé i 
Øyer kommune. Rapportene konkluderer med at det må gjøres flere tiltak enn kun å beholde 
skogen som sikring mot ras og skred. I rapportene fremgår forslag til tiltak. Et av disse er voll 
langs eksisterende traktorveg i Øyer kommune. Denne er i planforslaget foreslått til ny trasé 
for Pilegrimsleden. Mulig konflikt mellom disse forholdene fremgår ikke i plandokumentene.  
 
Kommunedirektøren mener planforslaget verken tar høyde for landbrukskontorets 
påpekning om skogens beskaffenhet eller Skred AS sine faglige vurderinger om ytterligere 
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tiltak for å redusere risikoen. Kommunedirektøren er ikke uenig i at det kan være fornuftig å 
bevare skogen i området, også i et naturmangfoldperspektiv. Kommunedirektøren er 
derimot i tvil om dette er et tilstrekkelig tiltak for å sikre veien mot ras og skred.  
 
Kommunedirektøren har hatt et utstrakt samarbeid med Byplansjefen i Lillehammer 
kommune, på et generelt grunnlag, men spesielt med tanke på fareområdene som er på 
begge sider av kommunegrensen. I likhet med Byplansjefen stiller også kommunedirektøren 
seg også undrende til at man etterstreber et så høyt detaljeringsnivå for 
skredbestemmelsene, når man for andre tema i planen forholder seg til funksjonskrav. 
Funksjonen det er viktig å ivareta i denne sammenhengen er skredsikring av vegen. Det er 
vegeiers ansvar å påse at vegen sikres tilstrekkelig mot ras og skred. Hvorvidt dette gjøres 
gjennom skredvoll, sikringsnett, bevaring av skog eller ved en kombinasjon av ulike tiltak må 
avklares, men løsningen trenger, etter vårt syn, ikke være detaljert i 
reguleringsplanbestemmelsene. Kommunedirektøren er opptatt av at ansvaret for sikring 
tilligger vegeier og ikke grunneier, og mener det bør ses på hvordan dette kan sikres i 
reguleringsplanen. Dette bør gjøres i samarbeid med NVE.  
 
Før endelig planvedtak må bestemmelser og plankart være i overensstemmelse med behov 
for sikringstiltak, også sett i sammenheng med trasé for ny Pilegrimsled. 
 
Støy 
Med høyere fartsgrense og økende årsdøgntrafikk vil støy fra veg øke. Enkelte områder er 
vanskelig å støyskjerme. Det fremgår av plankart hvor det tenkes etablert støyskjerming.  
 
Teknisk infrastruktur/ VA 
Veganlegget vil komme i konflikt med eksisterende teknisk infrastruktur. Det er utarbeidet 
forslag til omlegging av deler av anleggene. Alle omlegginger skal godkjennes av Øyer 
kommune. Øyer kommune må også i dialog med Nye Veier evt. finne løsninger for fremtidige 
utvidelser og krysningspunkter for teknisk infrastruktur i veganlegget, se. pkt. 2.13 i 
bestemmelsene. 
 
Parkering 
Planforslaget legger opp til to nye parkeringsplasser, hhv ved Ensby og sør for Bruvoll som 
også inkluderer 15 plasser til sykkel. I C0 alternativet vil parkeringsplassene ha samme 
standard, mens i C1 alternativet vil den parkeringsplassen ved Ensby ha en lavere standard, 
da denne er tenkt å fungere som parkering for fiske og friluftsliv.  
 
Grunnlagsdokumenter som er innlemmet i bestemmelsene 
Estetisk oppfølgingsplan følger opp Nye Veier sin nasjonale Estetisk veileder (2018). Ved 
forrige offentlig ettersyn i Lillehammer kommune ble det fremmet innsigelse til denne 
planen. Bakgrunnen var at det for KDP for E6 la til grunn en annen veileder. På bakgrunn av 
denne innsigelsen er estetisk oppfølgingsplan vesentlig endret. Krav i estetisk 
oppfølgingsplan er innlemmet i planbestemmelsene. Estetisk oppfølgingsplan bør også 
suppleres med en omtale og føringer for utforming Pilegrimsleden, inkludert skilting. 
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Ytremiljøplan (YM-plan) er også vesentlig endret og krav er innlemmet i planbestemmelsene. 
YM-planer revideres for de ulike fasene i vegprosjektet. Det er inntatt i planbestemmelsene 
at revisjon av YM-plan skal videre føre krav og føringer gitt i YM-plan til arealplanen.    
 
Kryssløsninger 
Planbeskrivelsens s. 32-33 samt kap. 8.1 oppsummerer kryssalternativene og mulig økt 
trafikk på lokalvegnettet. 
 
Bomsnittene i planalternativene vil kunne øke trafikken på lokalvegnettet. Trolig er det lokalt 
kjøremønster som vil utgjøre hovedtyngden av denne økningen. I tillegg vil endringer av E6 i 
Lillehammer kommune kunne medføre at trafikken i Øyer sentrum øker. Økningen vil være 
uavhengig av bomsnitt, men utløst av enkel tilgang til detaljvarehandel nord for 
planområdet, i Øyer sentrum. 
 
Et halvkryss på Midtskog vil kunne lede store deler av turisttrafikken sørfra utenfor 
lokalvegnettet, og dermed skjerme lokalvegen for mye trafikk. Dette må ansees som positivt. 
Halvkrysset vil kunne føre til at et mulig fremtidig næringsareal på Ensby ikke blir attraktivt 
på grunn av avstand til E6-kryss. Manglende påkjøring mot nord vil medføre økt trafikk i 
gjennom Øyer sentrum. Samtidig presiseres det i KU for landskapsbilde at denne 
kryssløsningen vil gi negative visuelle virkninger nært og fjernt. Det vil skape en visuell 
barriere inn mot Gudbrandsdalen. 
 
Et helkryss på Ensby vil kunne legge til rette for et fremtidig attraktivt næringsareal vest for 
E6 ved Ensby. På grunn av bomsnittets plassering vil man måtte forvente økt trafikk på 
lokalvegnettet ved kryssløsning på Ensby. Et avbøtende tiltak for myke trafikanter vil være en 
gang- og sykkelveg mot Øyer sentrum.  
 
Kommunedirektøren mener at begge kryssløsningene utløser behov for en gang- sykkelveg 
langs lokalvegen fv. 2522. I 2007 ble det i KDP inntatt fremtidig gang- og sykkelveg på 
strekningen og tiltaket ble lagt inn i utbyggingsprogrammet (2008) som et reelt behov for 
utviklingen av Øyer sentrum. 
 
Gang- og sykkelveg 
Fv. 2522 er innregulert frem til Måkerudgutua, og har fått en hensynssone som medfører 
båndlegging i påvente av tiltak etter plan- og bygningsloven. I overensstemmelse med Øyer 
kommune skal Nye Veier regulere en gang- og sykkelveg på strekningen. Opparbeidelse av 
gang- og sykkelvegen skal være ferdig før ny E6 kan tas i bruk. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren mener planmaterialet vurderer de elementer som er vesentlige for 
konsekvensene av planinitiativet. Videre er det positivt at det er blitt utredet flere 
alternativer som har endt opp i to plankartforslag.  
 
Kommunedirektøren mener planmaterialet har tatt opp i seg de forventninger som ble 
vedtatt i KST-sak 115/19. De elementer som ikke er tatt hensyn til, mener 
kommunedirektøren at Nye Veier har svart ut på en fornuftig måte. 
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Kommunedirektøren er opptatt av å finne gode og fremtidsrettede løsninger som tjener Øyer 
kommune og bygger opp under de mål som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Kvalitetssikring gjennom prosess med høring, sammen med god politisk forankring, vil gi et 
solid plangrunnlag for utbyggingen. Kommunedirektøren anbefaler at planen sendes på 
høring/offentlig ettersyn. 
 
Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader som danner grunnlag for å endre 
standpunkt, mener kommunedirektøren at utbygging etter C0 alternativet vil være å 
foretrekke. Vedtaket skal fattes av kommunestyret i en sluttbehandling. 
 
Om hensynssone for båndlegging, jf. pbl § 11-8 [3]d) 
Det har vært dialog mellom ordfører og prosjektdirektør i Nye Veier om fremdrift på 
planprosessen for E6 og muligheten for å regulere og bygge en gang- og sykkelvegløsning fra 
Ensby til Måkrudgututa. I planbestemmelsene til E6 er det i rekkefølgebestemmelsene satt 
krav til at regulert gang- og sykkelvegløsning på denne strekningen skal være bygget før ny 
E6 tas i bruk.  
 
En planprosess kan ta lang tid. Vanligvis vil en planprosess minst vare i 6 mnd fra oppstart til 
sluttvedtak. Dette medfører at det kan være vanskelig å få utarbeidet et planforslag for en ny 
gang- og sykkelveg på strekningen før plan for ny E6 tas til sluttbehandling. Spesielt dersom 
plan for E6 ikke trenger flere offentlige ettersyn, eller at det fremmes innsigelse til 
planforslaget. Slike elementer vil trekke planprosessen ut i tid. 
 
Dersom E6-planen kommer til sluttbehandling i juni 2020, slik Nye Veier ønsker, vil ikke 
kommunen kunne ta stilling til reguleringsplanen for gang- og sykkelvegløsningen før vedtak 
av E6-planen. Plan- og miljøutvalget må ta stilling til om dette er akseptabelt.  
 
Plan- og miljøutvalget må ta stilling til om de ønsker å fremføre hvilke forventninger til 
standard som tiltaket skal ha og hvordan dette skal synliggjøres.  
 
Kommunedirektøren mener det bør i all hovedsak tilstrebes å få bygget en gang- sykkelveg 
med bredde 2,5 m med grøft som skiller tiltaket fra kjørevegen. Kun der dette ikke lar seg 
gjøre kan andre løsninger aksepteres.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 
for E6 Storhove -Øyer med:  

a. planbeskrivelse, datert 10.03.2020 
b. planbestemmelser, datert 10.03.2020 
c. plankart for C0, datert 10.03.2020 
d. plankart for C1, datert 10.03.2020 
e. plankart for C0, merket RS01, datert 10.03.2020 
f. plankart for C1, merket RS01, datert 10.03.2020 
g. ROS-analyse, datert 16.8.2019 
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samt konsekvensutredninger, fagrapporter, støykart, temakart og tegningshefte 
legges ut til høring/offentlig ettersyn med følgende endringer. 
 
Pkt. 3.3 a)  

 
Nytt avsnitt inn etter det som allerede står i a) 

 
For eksisterende boligeiendommer i L1-områder skal det ved søknad om dispensasjon 
for etablering/utvidelse av bebyggelse ses hen til bestemmelser for tilsvarende 
boligeiendommer i kommuneplan for Øyer 2018-2028 hva gjelder utforming av 
bebyggelse, utnyttingsgrad og byggehøyder.  

 
Pkt. 4.5 
Ordet «trafikksikkerhetstiltak» endres til gang- og sykkelveg. 
Nytt avsnitt: 
Gang- og sykkelveg skal bygges etter vegvesenets standarder, men kan på kortere 
strekninger ha annen løsning (vegbane skilt med autovern) der vegen går med 
sidebratt terreng og det vil medføre betydelige inngrep (strekningen mellom 
Måkrudgutua og Fossegården). 
 
 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer 
og endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 



  Sak  15/20 

Side 15 av 86  

GBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 058/002  
Arkivsaksnr.: 18/2769     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
15/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1 Relevante deler av søknad om dispensasjon og fradeling 
- Vedlegg 2: Analyserapport fra GLOkart 
- Vedlegg 3: Skredfarevurdering utført av Skred AS 
- Vedlegg 4: Arealgrunnlag for fradeling 
- Vedlegg 5: Uttalelser fra Skred AS og Nortømmer 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Sakens øvrige dokumenter 
- Kommuneplanens arealdel 2000-2010 
- Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
- Ytterligere kommunikasjon med NVE 
- Tolkningsuttalelse fra kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD) til Ørsta 

kommune av 2015 
- Ytterligere kommunikasjon med KMD 

 
Sammendrag: 
Arnfinn Gillebo søker på vegne av hjemmelshaver Fridtjof Leif Gillebo om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 for å fradele areal fra gbnr. 58/2 Hasli i Øyer 
kommune. Søknaden omhandler fradeling av ca. 1 700 m² og omdisponering til bolig.  

Eiendommen ligger innenfor aktsomhetssonen for snøskred. For vurdering av alle tiltak må 
denne faren utredes først, iht. plan -og bygningsloven § 28-1, jf. TEK17 kap. 7. Det er gjort 
gjennom skredfarevurdering utført av uavhengig konsulentselskap, Skred AS. Her 
framkommer i hovedtrekk at årlig skredsannsynlighet mot vurdert tomt er mindre enn 
1/1000 forutsatt dagens forhold med skog og vegetasjon. I utredningen anbefales en avtale 
med sikte på å sikre dette. 

Iht. ovennevnte bestemmelser om kommunens plikt til å avklare sikkerhetshensyn før videre 
behandling, har administrasjonen anbefalt dialog mellom tiltakshaver og involvert 
konsulentselskap og andre rådgivende parter om mulighet for sikring av at hogst ikke utføres 
i aktuelt utsatt område.  

Det er utformet avtaler mellom eiendommene, som skal tinglyses som heftelser der de 
såkalte polygonene med skog som har avgjørende betydning for skredfaren står. Disse er 
nærmere beskrevet og illustrert i saken.  
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Det gis dispensasjon for fradeling av ca. 1300 m2. Ca. 250 m2 dyrka mark avslås, som følge av 
jordvernhensyn. Nedenfor er en illustrasjon av godkjent areal, med justert grense. 

 

Saksutredning: 
Om søknaden: 
Arnfinn Gillebo søker på vegne av hjemmelshaver Fridtjof Leif Gillebo om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for fradeling av areal fra Hasli gbnr. 58/2 i Øyer kommune.  

Ønsket areal er ca. 1700 m² rundt boligen. Søker overtok eiendommen etter sin onkel i 1994. 
I forbindelse med arveoppgjøret på Hasli overtok søker jorda, skogen og «Hasli bolig», som 
ligger kloss inntil «gamletunet» på eiendommen, som broren tok over i anledning eierskifte. 
Datteren hans ønsker å overta «Hasli bolig». 

Søknaden omhandler:  

1. Fradeling av ny grunneiendom på ca. 1700 m² fra gbnr. 58/2 med påstående 
bygninger. 

2. Omdisponering av våningshus til bolig 
 

 
Arealgrunnlag for godkjent fradeling, 2.12.19. 
 

Innledende behandling av søknaden 
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Søknaden er forelagt de berørte naboer, iht. pbl. § 19-1. Det er innhentet landbruksfaglig 
uttalelse fra kommunens landbrukskontor.  

 

Planstatus 

I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at for disse 
områdene tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk. 

Videre omhandler punkt 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak 
utenom stedbunden næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). av retningslinjene framgår 
det at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate deling, 
bygge- og anleggstiltak i LNF(R).  

Det framgår av mål og strategier for boligbygging at Øyer skal ha et variert og godt 
boligtilbud med tilstrekkelig antall avsatte boligområder/tomter for å dekke behovet. Videre 
er det et politisk uttrykt ønske å opprettholde den spredte bosettingen i Øyer, det vil derfor 
kunne ses positivt på søknader om fradeling som krever dispensasjon fra arealbruken som 
LNFR dersom gitte forutsetninger er oppfylt. Eksempel er at utbygging ikke er i konflikt med 
hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og vassdrag. Arealet må ikke være 
utsatt for naturfare og kunne ha godkjent avkjørsel til offentlig veg, jf. planbestemmelsene.  

Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan -og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før saken kan behandles. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8 jf. 19-1. 

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsene 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). 
 
Vurdering: 
 
Landbruksfaglig vurdering 
Arnfinn Gillebo søker fradelt våningshus med omkringliggende areal på 1,7 daa fra 
landbrukseiendommen Hasli i Nordbygda. Bygningen som skal fradeles har trolig hatt 
funksjon som kårbolig på eiendommen. Selve gardstunet ble fradelt i 1997. Arnfinn Gillebo 
har eid eiendommen siden 1998 og har siden drevet denne som en del av driftsenheten 
g/bnr 56/2 Gillebu Oppigard.  
 
Gillebu Oppigard er et middels stort bruk etter lokale forhold. Det er ikke husdyrproduksjon 
på eiendommen. Ifg søknader om produksjonstilskudd leies deler av dyrkamarka bort.  
 
Kommunene har et særlig ansvar for jordvern ved behandling av enkeltsaker og planer etter 
plan- og bygningsloven. Stortinget strammet i 2015 inn målet om å redusere avgangen av 
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dyrkamark. Fra 2020 er målet maks 4000 daa omdisponert pr. år mot før 6000 daa/år. 
Jordvern kom også ved lovendring i 2017 inn som vurderingsmoment i pbl. § 19-2 
(dispensasjoner). 
 
Arealet som søkes fradelt er i AR5 i hovedsak klassifisert som bebygd areal. Innenfor omsøkt 
fradelt areal er det også 250 kvm fulldyrket mark. Ei fradeling som omsøkt vil derfor være i 
strid med nasjonale jordverninteresser. Landbrukskontoret mener det ikke er forhold ved 
saken som tilsier at jordvernhensyn bør vike. Det synes heller ikke som om det er nødvendig 
å dele fra arealer av dyrkamark for å få til ei hensiktsmessig tomt. Det anbefales derfor at 
tomtas avgrensning mot sørøst flyttes på motsatt side av gardsvegen   
 
Fradeling til boligformål i landbruksområder må vurderes opp mot påregnelige drifts- og 
miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i området. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i 
nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter 
m.m. Det er uheldig om det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og 
landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre begrensninger for landbruksdrifta. I 
dette tilfellet er selve tunet allerede fradelt, driftsulempen har i såfall allerede oppstått. Det 
vurderes slik at denne fradelingen ikke vil gi merulemper for jordbruksdrift av slik art at det 
alene bør tilsi at deling før frarådes. Det er imidlertid et spørsmål om ei fradeling vil gi 
begrensninger på skogsdrifta i området, dette ut fra behov for føringer på hogst og skjøtsel 
av ovenforliggende skogsareal. Dette er en driftsulempe som klart taler mot fradeling. 
 
Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av en fradeling men at det heller ikke er 
positivt for kulturlandskapet med slike fradelinger, utover at det bidrar til at husene kan bli 
bebodd og trolig holdt i orden. 
 
Dette er et tilfelle av bruksrasjonalisering der sammenslåing av landbruksenhetene ble gjort 
for over 20 år siden. Det er ikke nødvendig for driften av landbrukseiendommen å beholde 
dette huset da det er to bolighus på Gillbu Oppigard.  
 
Ut fra landbrukshensyn er det ikke driftsmessige ulemper som taler mot at det gis 
dispensasjon men at det må vurderes nærmere om ulempene framstår med slik vekt at 
dispensasjon bør avslås. Det framstår som klart at omsøkte deling strider mot 
jordvernhensyn. Dersom dispensasjon og deling innvilges bør arealet begrenses slik at 
dyrkamark ikke berøres. 
 

Behandling etter jordloven skjer i egen sak i plan -og miljøutvalget.  

Analyserapport av området for planlagt tiltak: 

Samfunnssikkerhet: Området for ønsket fradeling ligger innenfor aktsomhetssonen for 
snøskred. Der det foreligger naturfare skal den utredes før kommunen eventuelt 
imøtekommer søknad om dispensasjon og tillater fradeling.  

Iht. pbl. § 28-1 jf. 1-6 skal kommunen også vurdere fradeling og omdisponering etter denne 
bestemmelsen. Iht. pbl. § 1-6 som definerer hva som regnes som tiltak. Bestemmelsene om 
dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet gjelder for tiltak som åpner for nye byggetiltak. Det 
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kan ikke åpnes for fradeling før tilstrekkelig sikkerhet, jf. byggteknisk forskrift (TEK17) er 
dokumentert. 

 

Rapport for å kartlegge naturfaren (Skred AS): 
Øyer kommune har krevd skredfarerapport fra uavhengig konsulentfirma for å utrede faren 
og betydningen for eventuell fradeling.  

Konklusjonen er i hovedtrekk at skogen i skråningen over eiendommen har avgjørende 
betydning for at skredsannsynligheten skal være mindre enn 1/1000. Dersom det 
gjennomføres flatehogst her vil den årlige sannsynligheten for skred på tomta øke til mer enn 
1/1000 per nå. Det er ikke foretatt befaring av eiendommen. Det tas forbehold om at dersom 
terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan det ha betydning for skredforholdene. I så fall 
anbefales det å utføre en ny vurdering. Tiltaket faller innunder sikkerhetsklasse 2 (S2).    

Det er snøskred og jord- og flomskred som anses mest relevant i området. Grunnet skog i 
potensielle løsneområder er sannsynligheten lav for utløsning av snøskred mot Hasli. 

Den årlige sannsynligheten for sørpeskred inn på tomta er også lavere enn 1/1000 ifølge 
rapporten.   

Den årlige sannsynligheten for steinsprang inn på den vurderte tomta er også vurdert til å 
være lavere enn 1/1000.  

Hva gjelder snøskred, som er det mest aktuelle her, er utløsningssannsynligheten svært lav 
så lenge det er skog i skråningen over Hasli. Det anbefales at det stilles krav til hogst og 
skjøtsel av denne skogen som foreslått i NGI-rapport 20120078-01-R. Dersom det 
gjennomføres flatehogst her vil den årlige sannsynligheten for skred på tomta øke til mer enn 
1/1000 per år.  

På vår forespørsel har NVE kommet med deres generelle syn på noen av administrasjonens 
spørsmål om oppfølging av rapportene. De skriver at alle skredfarerapporter for snøskred 
omtaler skog i forhold til nå-situasjonen. Dette er fordi skog er viktig for snøskredfaren. 
Skogen har generelt tre funksjoner for snøskredfaren, og det er å binde snøen i løsneområdet 
(hvis det er skog i løsneområdet), påvirke sjiktingen i snøen slik at faren for lagdeling minsker, 
samt en viss funksjon i forhold til oppbremsing.  

Presisering av rapporten fra Skred AS: 

På spørsmål fra søker er skogens betydning for naturfaren presisert. Her framgår det i korte 
trekk at det kun er i skråningen rett overfor (nord for) Hasli at skogen er viktig for å 
forebygge snøskredutløsning, og for å redusere muligheten for jordskred. Det er avmerket 
«Grønne polygoner» i rapporten. Her er det forutsatt at skogen må stå, for at 
skredsannsynligheten er under kravene for sikkerhetsklasse 2. Utsnitt nedenfor viser omtalte 
«polygoner».  

Det kreves på dette tidspunktet ikke restriksjoner for hva som gjøres med skogen andre 
steder på eiendommen.  
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Erklæring om skogskjøtsel og dens innvirkning på naturfaren på eiendommen 
Søker har innhentet erklæring fra aktuelle grunneier som skal hindre hogst i aktuelt 
«polygon» som omtalt i konsulentrapporten. Dette i form av heftelse på aktuelle 
eiendommer. 
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I tillegg er det innhentet uttalelse fra personell i Nortømmer om mulighet for sluttavvirkning 
på eiendommen. Det er foretatt befaring av området. I en eventuell avvirkning vil 
løsneområdene for snøskred i sin helhet stå igjen. Hovedtrekk i uttalelsen er at en avvirkning 
ikke vil ha innvirkning på nevnte fareområder. 

Det er registrert flomveier på eiendommen. Ønsket areal for fradeling vil ikke komme i 
konflikt med dette.  

Kulturminner: 
Det er en lokalitet i området for ønsket fradeling med meldeplikt iht. kulturminnelova § 25. 
Det er stabburet på Hasli. Det legges til grunn at stabburet ikke berøres av fradeling av ny 
matrikkelenhet. 

Eiendommen har høy aktsomhetsgrad for radon, men det er ikke indikasjoner på at dette er 
til hinder for fradeling. 

Bygninger og adkomst: 
Huset bebos i dag. Bolighus og stabbur skal følge med fradelt eiendom som får nytt g/bnr. 
Bygnings- og tomtemessige forhold er vurdert til ikke å være til hinder for fradeling. Hva 
gjelder avkjørsel er det forutsatt at en dispensasjon som omsøkt ikke vil føre til endring av 
trafikkgrunnlaget eller avkjøringsfrekvens. Uttalelse fra vegmyndigheten er derfor ikke 
innhentet.  

Fradeling av tunet vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting her, 
også i framtida. Det er positivt i seg selv, og i tråd med uttrykt ønske om også spredt 
bosetting.  

Vurdering av LNF spredt for boligeiendommen: Hovedregelen er at LNFR-områder i det 
vesentlige skal være ubebygd eller bare være bebygd i tilknytning til stedbunden næring 
tilknyttet landbruket. Alternativt kan det for områder der formålet i pbl. § 11-7 nr. 5 bokstav 
b blir angitt, gis bestemmelser for å opprettholde eller tillate spredt utbygging av 
enkeltboliger og mindre etablering av flere boenheter. I arbeidet med kommuneplanens 
arealdel er det gjort konsekvensutredninger med tanke på å tillate tiltak innen tomter der 
det ikke vil ha negative følger for landbruksdrifta.  

I tillegg er følgende blant flere forhold av betydning for å vurdere tillatt eiendommen lagt inn 
i kategorien LNF spredt: eiendommen må ikke ligge innenfor aktsomhetsområde for 
steinsprang, jord -og flomskred, snøskred eller flom. I dette tilfellet mener rådmannen at det 
faktum at eiendommen ligger innenfor aktsomhetssone utløsningsområde og utløpsområde 
for snøskred tilsier at eiendommen fortsatt skal ha LNF-formål.  Mulig endrede forhold hva 
gjelder naturfaren eller ved eiendommen i seg selv tilsier at det bør vurderes på nytt ved 
eventuelle tiltak. 

Eksterne høringsuttalelser: 
 
Oppland Fylkeskommune: 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 
stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov 
om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland 
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Fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres, og eventuelt vilkårene for dette.  

Statens vegvesen: 
Eiendommen som ligger langsmed fv. 2560 har «Mindre streng holdningsklasse» til nye og 
utvida bruk av eksisterende avkjørsler. Vegen har fartsgrense 60 km/t og en ÅDT på ca. 335. 

Vi har ingen innvendinger mot fradeling som omsøkt og gir tilsagn om at det vil bli gitt 
avkjøringstillatelse når endelig fradeling er godkjent av Øyer kommune. Det må da søkes 
Statens vegvesen om permanent avkjøringstillatelse for den fradelte eiendommen når den 
har fått nytt gnr/bnr.  

NVE: 
NVE stiller ikke spørsmål ved skredfareutredning fra Skred AS. Det som er utfordrende er å 
opprettholde tilstrekkelig sikkerhet over tid dersom faresona er avhengig av at skogen blir 
stående og ikke fjernes/hogges.  

Ivaretakelse av skogen som skredsikring og dermed tilfredsstillende sikkerhet over tid kan 
løses ved for eksempel regulering av egen eiendom i en reguleringsplan, men ved en 
dispensasjon har man ikke samme muligheten. Alternativet er en tinglyst avtale om å unngå 
hogst som øker skredfaren. 

Skogen slik den står per i dag er en forutsetning for den dokumenterte sikkerheten mot skred 
på det omsøkte arealet, og det er kommunens ansvar å se at sikkerheten er på plass før det 
gis dispensasjon. I rapporten er det godt beskrevet hvilke skogsområder som det må være 
restriksjoner på for at sikkerheten skal opprettholdes. Kommunen må bruke informasjon fra 
rapporten og legge dette til grunn i sin saksbehandling.  

Fylkesmannen i Innlandet: 
Fylkesmannen kommenterer kommunens adgang til å stille vilkår for å holde 
skredsannsynlighet under 1/1000. De bemerker at det er kommunen selv som må vurdere 
hvorvidt det skal stilles vilkår i et eventuelt vedtak, herunder hva vilkåret skal gå ut på. 
Dersom det settes som vilkår at det skal tinglyses som en heftelse på eiendommen at skog 
ikke skal hugges av hensyn til skredfare, må det redegjøres for om det er anledning til å sette 
et privatrettslig vilkår for å avhjelpe en offentligrettslig tillatelse. Kommunen må være 
oppmerksom på at en tinglyst servitutt om bevaring av skog i prinsippet kan slettes når som 
helst av grunneier, uten at kommunen kan hindre det.  

Det gjøres også oppmerksom på at kommunen ikke har adgang til å gi byggetillatelse i 
skredutsatt område på betingelse av at tiltakshaver vil bygge på eget ansvar. En slik 
ansvarsfraskrivelse vil ikke bli tatt hensyn til dersom skade senere skulle oppstå, jf. Ot.prp. 
nr. 45 (2007-20089 s. 207.  

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til saken ut over dette.  

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. 
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Hensynet til jordvernet har fått større tyngde ved kommunal behandling etter plan- og 
bygningsloven etter at jordvern ble tatt inn som vurderingsmoment etter § 19-2 tredje ledd. 
Stortinget fastsatte den 8. desember 2015 ny jordvernstrategi og skjerpet inn målet om 
reduksjon i avgang av dyrkamark fra tidl. 6000 daa/ år til 4000 daa/år. Kommunene har et 
viktig ansvar for å begrense avgangen av dyrkamark ved sin behandling av saker etter plan og 
bygningsloven.  

Før en skal ta stilling til eventuell omdisponering må en vurdere om det aktuelle arealet 
enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen kan gi grunnlag for 
jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. 
Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. I det 
inntegnede tomtearealet inngår om lag 250 kvm dyrkamark på motsatt side av gardsvegen. 
Dette jordstykket er på 3,7 daa og har p.t. en arrondering som gjør dette arealet relativt 
lettdrevet. Det er KD sin oppfatning at arealet er egnet for lønnsom jordbruksproduksjon og 
at jordvernhensyn må vurderes med full styrke.  

KD mener dette arealet er ikke nødvendig for å få til ei hensiktsmessig tomt. Derimot er 
arealet vesentlig for en god utnyttelse av dyrkamarka. Ved å fradele deler av dette 
dyrkaarealet vil bl.a. vendeteigen i jordstykkets nordøstre hjørne ble forringet noe som gir ei 
vesentlig driftsulempe og det er stor sannsynlighet for at et større areal enn 250 kvm reelt 
sett går ut av drift. KD mener derfor at en forutsetning for at det gis dispensasjon er at areal 
som fradeles reduseres slik at det ikke omfatter dyrkamark. 

Å tillate fradeling av bebyggelsen på gbnr. 58/2 kan etter reduksjon ikke sies å sette hensyn 
bak, eller formål med planbestemmelsene til side. Den reelle bruken av eiendommen er som 
bolig også per nå. Dyrka mark vil drives på samme måte som i dag, og driftsforholdene vil 
ikke forringes.  

Dette er av stor betydning i vurderingen av om hvorvidt søknad om dispensasjon kan 
imøtekommes. Hensyn bak at eiendommen har arealformål LNF er å sikre gode vilkår for 
landbruket. Kommunen ønsker å ha en streng holdning til arealdisponeringen, særlig av 
hensyn til landbruks-, natur og friluftsinteresser. Den framtidige utbyggingen utenfor 
sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å opprettholde bebyggelsen også utenfor 
sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger.  

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Eiendommen ligger i utløsningsområde og utløpsområde for snøskred. Det må vurderes i 
hvert tilfelle om krav fra fagmyndigheter kan oppfylles i det konkrete tilfellet. Dersom 
kommunen har konkret kunnskap om fare eller ulempe som er omfattet av § 28-1 første 
ledd, skal det kreves sikringstiltak, ellers skal søknad avslås dersom sikring ikke er mulig. 

Det er innhentet presiserende uttalelse fra konsulentselskapet som har utført 
farevurderingen. Det er skogområdene omtalt som «polygon», figur 1 på ovenstående kart. I 
denne saken sikres forholdet ved å tinglyse en heftelse på eiendommene, som hindrer hogst 
og regulerer skjøtsel av aktuelt skogområde som har vesentlig betydning for rasfaren.  

Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som må vurderes er 
påregnelige drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i 
området. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og 
oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, 
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lukt, insekter m.m. Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan være 
aktuelt. Her er det imidlertid vurdert dithen at imøtekommelse av denne søknaden om 
dispensasjon ikke vil medføre merulemper som bør tilsi at deling må frarådes. 

Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større 
enheter. Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir 
vanskelig å få tak i mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva 
som er en drivverdig størrelse, men dette er et tilfelle av bruksrasjonalisering der 
sammenslåing av landbruksenhetene ble gjort for over 20 år siden. 

Det kan ikke påregnes at det vil ha positive følger for kulturlandskapet med en slik fradeling, 
men heller ikke ulemper av særlig betydning. 

Hva gjelder bygningene på eiendommen vil det etter all sannsynlighet føre til at de blir 
bebodd og holdt i orden. Det er positivt, og det er ikke nødvendig for driften av 
landbrukseiendommen å beholde dette huset da det er to bolighus på Gilbu Oppigard. 

I henhold til mål og strategier for LNFR framgår det at for å opprettholde den spredte 
bosettingen vil Øyer kommune likevel kunne se positivt på søknader om fradeling som krever 
dispensasjon fra arealbruken som LNFR dersom gitte forutsetninger er oppfylt. Tiltaket er 
ikke i konflikt med hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og vassdrag. 
Naturfarens betydning for tiltaket er vurdert og avklart så langt det er mulig på dette 
tidspunktet. Vei, vann og avløp må ivaretas på en tilfredsstillende måte.     

I denne saken har regionale myndigheter uttalt seg om fareområder, sikringstiltak og 
hvordan dette kan håndteres. Kommunen har adgang til å stille vilkår om sikringstiltak for å 
gi tillatelse, men har forespurt kommunal -og moderniseringsdepartementet om det er 
anledning til å stille et privatrettslig vilkår om å forby hogst av skogen for å kunne gi tillatelse. 
De kunne ikke uttale seg om lovligheten av det aktuelle vilkåret.   Men iht. rundskriv H-5/18 
gir pbl. § 28-1 hjemmel til å sette vilkår for bebyggelse eller deling av et areal som i 
utgangspunktet ville omfattes av forbudet i første ledd. Vilkår som kan gis må ha direkte 
sammenheng med den foreliggende fare/ulempe. Kravene må være knyttet til grunnen, 
bebyggelsen eller utearealet og har som formål å avverge eller dempe aktuelle farer eller 
vesentlige ulemper som har sammenheng med naturfaren. Det er oppfylt i denne saken.  

Det er kommunen som må vurdere hvorvidt det skal stilles vilkår i et eventuelt vedtak, 
herunder hva vilkåret skal gå ut på. En tinglyst servitutt om bevaring av skog kan i prinsippet 
slettes når som helst av grunneier, uten at kommunen kan hindre det. Det er heller ikke 
adgang til å gi tillatelse i skredutsatt område på betingelse av at tiltakshaver gjør det «på 
eget ansvar». Et tungtveiende moment er hva en tillatelse i denne saken vil ha å si for 
etterfølgende sammenlignbare saker, og om det er tilrådelig å åpne opp for en praksis der 
det legges i utgangspunktet privatrettslige vilkår med virkning på tredjemanns eiendom. KD 
er generelt skeptisk til at privatrettslige avtaler er nødvendig for å sikre tilstrekkelig 
sikkerhet. I dette tilfellet er det et svært begrenset område som må sikres med stående skog 
for at sikkerheten blir ivaretatt. KD mener derfor at i dette tilfellet er en privatrettslig avtale 
tilrådelig for tilstrekkelig sikkerhet.  

På den annen side er det ikke kommunens anliggende å avgjøre hvilke privatrettslige avtaler 
som inngås mellom private. Kommunedirektørens vurdering er at vi på denne måten har 
gjort det som er påkrevd etter lov og regelverk for å sikre forholdene slik det er mulig å 
forutse på dette tidspunktet.  
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Sett bort fra dette er ikke ulempene ved å tillate fradeling av tunet store, og fordelene ved å 
tillate fradeling er klart større enn ulempene.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir formannskapet i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke 
tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m. 

Tillatelsen gis for: 

1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1300 m2 fra gnr. 58 bnr. 2, jf. kartskisse datert 
2.12.2019. 

2. omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks 
knyttet til bolig. 

 

Tillatelse gis ikke for: 

Ca. 250 m2 omsøkt dyrka mark, iht. kartskisse datert 2.12.19. 

Ny bebygd boligeiendom legges ikke til arealformål LNFR spredt boligbebyggelse gjennom 
denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær søknadsbehandling.  

Vilkår: 

1. Heftelse om at hogst ikke skal skje i omtalte polygoner, jf. utsnitt i saksutredningen 
skal tinglyses på eiendommene gbnr. 58/2, 56/2 og 58/24. 

2. Det må sikres tinglyst veirett både til ny boligeiendom, og til eksisterende gardsbruk. 
3. Dersom rettigheter til vann og avløp ligger utenfor fradelt areal, skal rett til dette 

tinglyses på avgivereiendommen. 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør Avd.ing. 
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GBNR 155/1/129 - FRITIDSBOLIG - DJUPEN 
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR RIVING OG OPPFØRING AV NY BEBYGGELSE 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 155/001/129  
Arkivsaksnr.: 19/197     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon og rammetillatelse 
- Tegninger av tiltaket 
- Revidert fasadetegning 
- Høringsuttalelser fra regionale myndigheter 
- Analyserapport  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommuneplanens arealdel 
- Søknad om tillatelse til nytt bygg under 70 m2 – riving av bygg under 70 m2 
- E-postkorrespondanse 
- Sakens øvrige dokumenter 

 
Sammendrag: 
Einar Hagem fra Lund Hagem Arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver Jens Hjelmstad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving og oppføring av ny fritidsbolig i 
området Djupen i Øyer kommune. Søker ønsker å ta ned den gamle fiskebua samt deler av 
naustet for deretter føre opp en ny fritidsbolig samt et anneks/bod i resterende del av 
naustet. 

Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommeplanens arealdel LNF 
buffersone 2. Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for riving og oppføring av ny 
fritidsbolig, men at det ikke tillates anneks. Det tilrås at det gis vilkår, blant annet for å 
forhindre privatisering av strandsona. 

Saksutredning: 
Einar Hagem fra Lund Hagem Arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver og fester Jens 
Hjelmstad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om riving og oppføring av ny 
fritidsbolig og restaurering/gjenoppbygging av eksisterende båtnaust ved Djupen i i Øyer 
Statsalmenning i Øyer kommune. Statskog er grunneier. 

Om festeforholdet: Bebyggelsen på festet tilhører søker sammen med hans sønner. Hytta har 
vært kontinuerlig i familiens eie siden ca. 1900.  
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Området ligger i vestenden av Vannet Djupen ca. 200 meter fra demningen. 

 
Søker har som formål å sette i stand eksisterende fiskebu og båtnaust. Fiskebua har vært i 
bruk i mange år og har gjennomgått flere delvise ombygninger og reparasjoner. Frem til 1960 
hadde hytta et enkelt pulttak med fasade mot vannet og ble etter det bygd om til saltak. Den 
eksisterende hytta er på ca. 40 m2, er knapt beboelig, og er i særdeles dårlig forfatning. Det 
samme gjelder grunnmur. Naustet er i samme dårlige forfatning. Fiskebua har tilhørt familien 
til tiltakshaver i alle år, tiltakshaver føler sterkt for eiendommen og ønsker å legge «energi og 
god smak inn for å sikre bebyggelsen framover, og for å bevare tradisjonen ved 
bebyggelsen.» 

 

Bebyggelsen er tenkt oppført som illustrert over. 

Lovgrunnlaget:  
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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.  

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: 
Ifølge søknaden er de nærmeste festerne og Statskog varslet og det har ikke kommet inn 
noen merknader til søknaden. 
 
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: Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse/fritidseiendommer ut over de som 
allerede er godkjent gjennom reguleringsplan eller gjennom områder avsatt for 
fritidsbebyggelse i KP arealdel. (..) 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: 

Følgende bestemmelser gjelder videre: «5.1.4 Søknad om dispensasjon for deling, bygge- 
og anleggstiltak utenom stedbundet næring i LNFR-område (PBL § 19-1 og § 19-2).  
Vilkårene for å gi dispensasjon er gitt i PBL § 19-1 og § 19-2. Ved eventuell dispensasjon for 
etablering av ny bolig eller fritidsbebyggelse, skal mål og strategier for bolig- og 
fritidsbebyggelse legges til grunn ved behandling.  
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Ifølge retningslinjer må det 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.  

Retningslinje for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR: Ved søknad om 
dispensasjon for etablering/utvidelse av fritidsbebyggelse på arealer som ikke er vist som LSF 
– eksisterende på plankartet legges følgende til grunn dersom vilkårene for dispensasjon er 
oppfylt: 

b)  I buffersonen – sone 2 – for fylkesdelplan Rondane -Sølnkletten - kan det maksimalt 
oppføres 3 bygg på hver tomt: hytte, anneks og uthus, men kun en boenhet. Samlet kan 
hytte, anneks og uthus ha maksimalt bebygd areal av tomta % BYA = 20 %, men et 
maksimalt bebygd areal (BYA) = 125 m2, inkludert parkeringsareal på 40 m2. Uthus og 
anneks skal hver ikke overstige 15 m2 bebygd areal, men byggene kan bygges sammen.. 
Anneksdelen skal uansett ikke overstige 15 m2. For bygning med saltak er maksimal 
mønehøyde 4.85 m og maksimal gesimshøyde 3,25 m over støpt plate. I tillegg kan det 
oppføres terrasse/platting på bakken med maks. størrelse 15 m2, i materiale av tre eller 
stein. Ved fradeling av punktfeste (endring av punktfeste til tomt for fritidsbebyggelse), skal 
tomtestørrelsen ikke overstige 1,0 daa…» 

I Regional plan for Rondane-Sølnkletten står det at det kan gis rom for tilbygg, uthus og 
anneks på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulerte felt innen 
en øvre ramme på 120 m² bruksareal (BRA). Parkeringsareal kommer i tillegg. Lokale rammer 
må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.  

Vurdering: 
Tiltaket er ikke knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv, jf 
bestemmelsene til kommuneplanen § 5.1. Det må derfor søkes dispensasjon. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp 
I området ligger fire andre hytter. Det er ikke innlagt vann. Den nye hytta er planlagt med 
ekstern vannpumpe og innbåret vann. Oppvarming vil være vedfyring, samt propanbasert.  
 
Jordvern/landbruk 
Markslag er jorddekt fastmark.  

Landbruksfaglig uttalelse 
Tiltaket vil kun berøre arealer som i dag allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. 
Det er derfor ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig 
hold. 
 
Området benyttes som utmarksbeite for sau. Bebyggelsen er ikke inngjerdet, noe som 
fordrer ekstra hensyn til beitedyr i gjennomføringsfasen. Dette innebærer at 
bygningsmaterialer, redskap, bygningsavfall m.m. må sikres og skjermes mot beitedyr. Det er 
ellers ingen landbruksfaglige merknader til saken.  
 
Miljø og naturmangfold 

Naturmangfoldloven §§ 8-10: 
Omsøkt tiltak 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.  
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Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende 
bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet 
belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og 
teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.  

Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. Dette vurderes i plassering og 
utforming av ny bebyggelse. 

 
Kultur 
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, 
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 

Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Eksisterende bebyggelse og et stort område i tilknytning er omfattet av aktsomhetsområde 
flom.  

Innsjøen Djupen er regulert. Dette kan ikke i seg selv anses som et sikringstiltak mot flom, 
men vurderinger knyttet til dette kan brukes for å innskrenke mulig aktsomhetsområde, og 
finne en sikker plassering av ny bebyggelse. Ifølge aktsomhetskartet på NVE Atlas er 
maksimal vannstandsstigning på 3-4 meter. Demningen i Djupen vil kunne være et viktig 
vurderingsgrunnlag for hvor høyt vannet kan stige i en flomsituasjon, og dermed hva som er 
et mer realistisk flomaktsomhetsområde enn det som ligger inne på NVE Atlas. NVE 
anbefaler at regulanten kontaktes for informasjon om høyder på demning og realistisk 
maksimal vannstandsstigning.   

Vurdering fra Eidsiva på vegne av regulant Gudbrandsdal Energi: 

Eidsiva Vannkraft AS er operatør for dammen ved Djupen på vegne av regulanten som er 
Gudbrandsdal Energi. Dammen ved Djupen planlegges rehabilitert for å møte krav i forskrift 
om sikkerhet ved vassdragsanlegg. En slik ombygging vil ikke endre vannstanden i selve 
magasinet. I forbindelse med planer for dammen er det gjennomført nye flomberegninger 
for anlegget. De legger til grunn flommer med 1000-års gjentaksintervall, dvs. større flommer 
enn det som normalt legges til grunn i plansaker etter plan -og bygningsloven. 
Flomberegningene er iht. denne informasjonen godkjent av NVE 1.9.2014. For Djupen viser 
gjeldende flomberegninger en forventet vannstandsstigning ved en 1000-årsflom at 
vannstanden stiger 31 cm over normalvannstanden. (Høyden på terskelen i utløpet).  

Ut ifra dette er deres oppfatning at aktsomhetskartet som angir 3-4 m mulig 
vannstandsstigning oppstrøms dammen ved Djupen kan justeres. Høydene er sikret mot 
egen fastbolt ved dammen, med definert høyde 918,58. 

Tallverdier fra godkjent flomberegning gjengitt: 
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Overløpsterksel ut fra Djupen: 916,85 

Avløpsflom Q1000 ut fra Djupen: 7,9 m3/s 

Flomvannstand ved 1000-årsflom i Djupen: 917,16, dvs. 31 cm over terskel. 

Søknad om byggetiltak: 

Byggesøknaden i forhold til kommuneplanens krav til volum er fulgt. Møne- og gesimshøyde 
vil være på henholdsvis 4,8 og 2,5 meter. Videre er arealet lagt innenfor det som er fastsatt i 
kommuneplanen med hytte på 70 m2 BYA og anneks på 15 m2 i tillegg er det satt av 40 m2 til 
parkering. Til sammen utgjør dette de 125 m2 tomten maksimalt kan utnyttes ifølge 
kommuneplanen.  Retningslinjer for regional plan for Rondane og Sølnkletten sier 120 m² 
BRA pluss parkeringsareal. I dispensasjonssøknaden vises det til fellesbestemmelsene for 
fritidsbebyggelse.  

Motorferdsel: Det må søkes om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med bygging.  

 
Om festeforholdet: 
Av tinglyst festekontrakt for gbnr. 155/1/129 framgår det at festeretten omfatter den 
bebyggelsen som sto på tomten per 18.8.1969, og utvidelse av bebyggelsen er ikke tillatt. 
Pbl. § 21-6 sier blant annet at dersom det framstår som åpenbart for bygningsmyndighetene 
at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden 
avvises.  

Grunneier Statskog har bekreftet dette, og at prosessen med å søke Øyer kommune om 
opprettelse av festegrunn samt inngåelse av ny festekontrakt er i prosess, og 
kommunedirektørens vurdering er at dette er tilstrekkelig for å gå videre med behandling av 
søknaden. 
 
Eksterne høringsinnspill:  
Høringsinspillene er omfattende, og hovedtrekk gjengis her. Uttalelsene vedlegges i sin 
helhet til saksutredningen.  

NVE:  
Flomfaren er vurdert basert på dambruddsbølgeberegninger for dam i Djupen. Minimum 
høyde på byggverk (gulv) må være 917,16 moh. 

NVE skriver om sin veileder 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag, grunneiers ansvar for å 
opprettholde kantvegetasjon og kommunens ansvar for å ivareta den i sin planlegging etter 
pbl. De peker på at bygget som er skissert vil utgjøre en helt annen form for privatisering av 
strandsonen enn det eksisterende bygg gjør. Nybygg vil gi et helt annet inntrykk og føringer 
for friluftslivet og kantsona langs vannet, samt at det er fare for økning av bruken. 

Åtte meter avstand fra bygget til vassdraget er svært lite, og man vil i tillegg måtte forvente 
at utearealet vil minske det naturlige vegetasjonsbeltet både for allmennhetens ferdsel og 
for gjenoppretting/ivaretakelse av en naturlig vegetasjonssone er mindre.  

NVE støtter kommunens vurdering av at det ikke bør anlegges plattinger og andre 
tilretteleggingstiltak mellom hytte og vassdraget, i tillegg mener NVE det er vesentlig for 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser, jf. pbl. § 1-
8 (NVE veileder 2/2019), at man sikrer den naturlige vegetasjonen mot vassdraget. Dette 
innebærer både at det anbefales at man flytter ny hytte lenger bort fra vassdraget enn det 
som er omsøkt, og at det ikke kan gjennomføres opparbeiding som endrer den naturlige 



  Sak 16/20 

 Side 32 av 86   

vegetasjonen langs vassdraget. Langs Djupen vil denne hytta bli liggende klart nærmere 
vassdraget og området har ikke et utbyggingspreg. De andre hyttene ligger minimum 13-15 
meter fra vannkanten.  

Fylkesmannen i Innlandet: 
Fylkesmannen (FM) mener at kommunen må vurdere eventuelle konsekvenser av å tillate en 
økning i boareal på eiendommen. Den nye bygningsmassen vil heve standarden og øke 
kapasiteten når det gjelder overnatting, og det er påregnelig at dette vil gi en utvidet bruk av 
eiendommen i forhold til i dag. Konsekvenser av utvidet bruk for de hensyn som skal ivaretas 
i LNF-områdene må vurderes. 
 
Bebyggelsen vil komme nær innsjøen Djupen, og kommunen må vurdere hvilke 
konsekvenser en dispensasjon vil ha for de verdier som byggeforbudssonen i 
kommuneplanens arealdel skal ivareta. Fylkesmannen ber om at det vurderes å flytte ny 
bebyggelse lengre bort fra vassdraget, for å sikre vassdragsverdier og mulighet for ferdsel 
langs vannet. Vurderingene av naturmangfoldloven §§ 8-12 skal framgå av vedtaket. 
 
Eiendommen ligger i buffersonen til villreinens leveområde, og Fylkesmannen forventer at 
kommunen gjør en vurdering av hvilke konsekvenser en utvidet bruk av eiendommen kan få 
for villreinens bruk av området. Villreinnemnda sine innspill må legges til grunn i vurderingen. 
Fylkesmannen har ingen vesentlige motforestillinger til at dagens bebyggelse rives og 
erstattes med ny. Det anbefales at det kun gis tillatelse til oppføring av ny bygningsmasse 
med funksjoner tilsvarende det som finnes i dag. FM anbefaler at kommunen stiller krav om 
at ny bebyggelse skal ha samme funksjon som dagens, og at økning i det reelle boarealet slik 
det er søkt om, ikke tillates. 
 
Presedensvirkning av et positivt vedtak må også vurderes og vektlegges, med tanke på at det 
ligger flere fritidsboliger/fiskebuer i LNF i dette området. 
 
 
Øyer fjellstyre:  
Økning i grunnflate og standard kan føre til at bebyggelsen blir mer brukt. Dette kan føre til 
mer forstyrrelse av naturmiljøet. En betrakter likevel denne muligheten som minimal, og 
risikoen som akseptabel. Spesielt i forhold til villreinen viser en til uttalelse fra 
Villreinutvalget. Det slås dermed fast at tiltaket ikke vil medføre vesentlig skade for noen 
med bruksrett, og i det store og hele vil det skje etter «prinsippa om naturvern».  
 
Om bebyggelsen og utforming: Dagens bebyggelse er en gammel fiskebu, og et uthus som 
har vært kombinasjon med naust. Det pekes på at ut fra tilsendte tegninger virker det som 
om det er viktig å bevare det slitte og litt tragiske uttrykket fra uthuset, ved å forme den nye 
bua på en tilsvarende måte. Samtidig beveger en seg kanskje litt bort fra den opprinnelige 
hensikten med bebyggelse. Slik tegningene tolkes skal uthuset bygges slik at det ikke lenger 
er plass til en båt. Det blir dermed en hytte med anneks, i stedet for fiskebu og naust. Det 
gjøres oppmerksom på at det neppe blir gitt tillatelse til å føre opp et nytt naust i tillegg til 
planlagt bebyggelse. Skeive vinkler over alt framstår som et fremmedelement i fjellet. Store 
vindusflater på begge sider av hytta vil virke skjemmende, og på grunn av lysgjennomgang 
øker sjansen for at fugler kolliderer med vinduene. 
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Det må ikke anlegges noen form for tiltak mellom bebyggelsen og strandkanten som kan 
hindre eller forstyrre muligheten for fri ferdsel. Festeavtalen kommenteres også, det er gitt 
erklæring om avgiftsfri feste for den bebyggelsen som stod i 1969, og den kan ikke utvides 
med foreliggende avtale. 
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Tiltaket ligger innenfor buffersonen, sone 2 i Regional plan for Rondane og Sølnkletten. Det 
vil si at området har betydning for villreinens trekking og beiteområder. Økt utbygging 
innenfor denne sonen kan påvirke det sentrale og spesielt viktige villreinområdet, sone 1. 
Innen dette området skal det ikke bygges nytt, fortettes eller utvides utover det som ved den 
regionale planens vedtaksdato var fastsatt i kommuneplanen.  
Fylkeskommunen (FK) mener hensynet til villrein og mulig presedensvirkning skal veie tungt i 
denne type saker. I denne saken er det snakk om areal som bidrar til at 
overnattingskapasiteten øker. Planlagt utbygging er i størrelsesorden som er i henhold til 
føringene i nevnte regionale plan. Det er også vurdert at det i dette området er godt utbredt 
stinett som bidrar til å kanalisere ferdselen slik at villreinen i så liten grad som mulig blir 
berørt.  
 
Det er fare for at bruken av fjellområdet øker, noe som kan ha negative konsekvenser for 
villreinstammen. Økningen i ferdsel i området knyttet til økt bruksareal på én fritidsenhet er 
ikke stor når en ser dette i forhold til den totale bruken av området. Isolert sett har tiltaket 
begrenset innvirkning på villreinstammen, og overnattingskapasiteten skal ikke økes som 
følge av tiltaket.  
 
FK vurderer at det ikke kan innvilges dispensasjon på bakgrunn av at det i regional plan for 
Rondane og Sølnkletten heter at det ikke kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks ved 
fritidsboliger i villreinplanens sone 2 dersom utbyggingen ikke bidrar til å øke 
overnattingskapasiteten. I dette tilfellet vil overnattingskapasiteten øke noe. FK vurderer 
videre at det kan gis dispensasjon slik at dagens bygning kan erstattes av ny, med samme 
funksjon som i dag. 
 
Vassdrag: formålet med byggeforbudssonen langs vassdrag må ivaretas. Kommunen må 
være restriktive med tiltak i strandsonen. Særlig med tanke på privatisering og 
vanskeliggjøring av allmenn ferdsel. Det er av betydning hvordan ny bygningsmasse utformes 
og hvordan utearealene mot vannet fremstår. Det må stilles vilkår om avbøtende tiltak i en 
eventuell dispensasjon. Fare for presedens må vurderes, for å unngå forskjellsbehandling på 
lignende eiendommer. Vilkår som stilles i eventuell gitt dispensasjon er viktige. Utstrakt bruk 
av dispensasjoner i vassdragsnære områder kan føre til at det blir vanskeligere å styre 
utbyggingen og ønsket utvikling i strandsona, og på sikt endret praksis bort fra formålet med 
bestemmelsene.  
 
Kulturarv: Dagens fiskebu har ingen formell vernestatus, men ansees å ha verdi i seg selv da 
den er et klassisk eksempel på en enkel hytte fra sin tid. Å miste disse bygningene gjør at en 
mister referansen til det klassiske norske hyttelivet. Generelt anbefaler fylkeskommunen en 
restriktiv praksis med å rive bygninger da de har en verdi i seg selv. Også av klimahensyn. Det 
anbefales derfor primært å oppfordre søker til å sette i stand eksisterende fiskebu i stedet for 
å bygge ny hytte. Dersom omsøkt tiltak velges likevel, er fylkeskommunen enig i at hyttas 
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utforming harmonerer godt med naustets form og glir godt inn i omgivelsene for øvrig. Valg 
av materialer og farger er også positive. Naustet bør beholde sin funksjon som naust/uthus. 
Store sammenhengende vindusflater bør reduseres for å minske bygningenes framtoning i 
landskapet. 
 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten: 
Villreinnemnda har praksis med å tillate riving av bygg og oppsetting av nye bygg når det er 
samme bruksform og størrelse. Her var det søkt om en fordobling av boarealet fra 40 m² til 
ca. 80 m². Det er innenfor øvre grense i retningslinje i regionalplanen på 120 m2. Det er 
imidlertid viktig å understreke at den øvre grensen på 120 m² ikke betyr at alle fritidshus i 
buffersona automatisk skal kunne bygge opp til denne størrelsen. Her skal det foretas en 
konkret vurdering i hvert tilfelle, der også andre forhold skal hensyntas. Villreinnemndas 
uttale skal likevel avgrenses til villreinhensyn.  
 
Eiendommen ligger i midten av buffersona. Den ligger heller ikke i umiddelbar nærhet av 
områder som er registrert brukt av GPS-merka simler, selv om en vet at bukkeflokker bruker 
områder lengre fram i Øyer. Eiendommens totale boareal vil etter utbygging fortsatt være 
akseptabelt.  
Villreinnemnda har ut fra villreinhensyn ikke innvendinger til at det gis tillatelse til at det 
innvilges dispensasjon som omsøkt, gitt at kommunen begrunner vedtaket slik at det ikke 
skaper presedens for at det kan tillates fordobling av boarealet for fritidshus i buffersona. Det 
oppfordres imidlertid til å bevare slike buer som kulturhistorie, og mener slik det ville vært 
bedre å gjenoppbygge/restaurere fiskebua til opprinnelig størrelse og utseende. Nemnda har 
hatt flere lignende saker, og det er større skepsis til at dette bygget er uheldig.  
 
Rondane Sør villreinutvalg: 
Vinterstid er det aldri rein i området hvor hytta ligger. Avstanden fra hytta til 
vinterbeiteområder er minst 5 km i områder uten skiløyper. Sommerstid brukes vestre deler 
av allmenningen av et mindre antall bukk, noen av dem kan av og til observeres på myrene 
sør og vest for Djupen. Det er aldri simler og kalver i området hvor hytta ligger. En vurderer 
muligheten for økt ferdsel innover mot vinterbeiteområdene som meget minimal. 
Villreinutvalget har derfor ingen innvendinger mot tiltaket.  
 
Statskog SF: 
Om festekontrakten: Gjeldende festeavtale er en avgiftsfri erklæring der det forutsettes at 
bebyggelsen ikke endres. For at bebyggelsen på feste 129 kan endres krever Statskog en ny 
festeavtale med fester etter gjeldende prisvurdering på tomta. Statskog vil også kreve 
oppmåling slik at det blir et arealfeste og ikke et punktfeste. Statskog gir grunneiers tillatelse 
til å gå videre med søknaden, med forutsetning om at fester inngår ny festekontrakt med 
Statskog og at fester gjennomfører og bekoster oppmåling av tomt etter befaring med Øyer 
kommune, Statskog og Øyer fjellstyre. 
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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 indre fjellområde skal en være spesielt restriktiv mht. restaurering og 
utvidelser. Den indre sonen er nå erstattet av sone 1 for villrein, og her er bestemmelsen om 
dette videreført. I dette tilfellet er det buffersone (sone 2) til villreinområdet som er aktuelt. 
Mye av de samme hensynene gjør seg imidlertid gjeldende. 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.  

Et annet sentralt vurderingstema i LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. 
Disse er i dette tilfellet av mindre betydning.  

Hensynet til villreinens leveområde er avgjørende i vurderingen. Holdningen til bebyggelsen i 
dette området skal også praktiseres strengt, og konsekvenser av utvidet bruk av 
eiendommen skal vurderes. Imøtekommelse av søknaden vil medføre en økning av bebygd 
areal til 70 m² BYA. Hensynet til villrein og mulig presedensvirkning må veie tungt i denne 
type saker. Det er vurdert at det i dette området er godt utbredt stinett som bidrar til å 
kanalisere ferdselen slik at villreinen i så liten grad som mulig blir berørt. Det vil alltid være en 
risiko at eiendommen blir mer brukt ved utvidelse og standardheving. Her er det naturlig å 
anta at bebyggelsen samlet sett vil få tilnærmet samme funksjon. 

Villreinmyndighetene har praksis med å godta samme bruksform og størrelse på 
gjenoppbygging. Den øvre grensen på 120 m² i retningslinjene skal ikke bety at alle fritidshus 
kan gjenoppbygges i denne størrelsen. Av hensyn til villreinen er det ikke bestemte forhold 
som taler imot å tillate dette tiltaket. Området brukes ikke av simler, men bukkeflokker 
bruker områder i nærheten. Det er ifølge villreinutvalget for Rondane sør aldri rein i dette 
området vinterstid. Muligheten for økt ferdsel mot vinterbeiteområdene er vurdert som 
minimal. 

Tiltaket vil ikke medføre vesentlig skade for noen med bruksrett, vil i det store og hele skje 
etter prinsippa om naturvern 

Hele området inngår i aktsomhetsområde for flom. Utfyllende informasjon om flomsituasjon 
og høyder er gitt fra operatør for dammen på vegne av regulanten. Her framgår konkrete 
høyder som må følges ved oppføring av ny bebyggelse. Dersom den oppføres over høyde 
917,16, altså 31 cm over overløpsterskelen er det kommunedirektørens oppfatning at det er 
stilt tilfredsstillende krav til byggegrunn og tiltak iht. krav i pbl. § 28-1 og TEK17. 

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 allerede bebygd, og hensyn bak disse 
bestemmelsen utfordres i mindre grad. 

NVEs veileder 2/2019 Kantvegetasjon langs vassdrag legges til grunn i vurderingen. NVE 
mener bygget som er skissert vil utgjøre en helt annen form for privatisering av strandsonen 
enn det eksisterende bygg gjør. Eksisterende bygg er i til dels dårlig forfatning, og ved nybygg 
vil man få et helt annet inntrykk og føringer for friluftslivet og kantsona langs vannet, samt at 
det er svært sannsynlig at bruken vil øke. 8 meter avstand er lite, og faren for at utearelet vil 
minske det naturlige vegetasjonsbeltet, slik at den reelle avstanden som oppleves for 
allmennheten og som er tilgjengelig for ivaretakelse av en naturlig vegetasjonssone er 
mindre. Bredden på det må bero på en konkret vurdering av verdien av å beholde 
kantvegetasjonen sett opp mot andre samfunnsinteresser. Grunneier har etter 
vannressursloven plikt til å opprettholde eksisterende kantvegetasjon langs vassdrag med 
årssikker vannføring.  

Det finnes ikke noen konkret anbefaling om bredden til en naturlig vegetasjonssone langs 
vassdrag, men i praksis benyttes ofte en bredde på minimum 10 meter for at de naturlige 
funksjoner (avrenning, landskapselement, naturtyper, erosjon, allmennhetens tilgang osv.) 
skal opprettholdes, iht. vrl. § 11. et belte som oppfyller formålet i bestemmelsen må 
opprettholdes. «Opprettholdes» vil si at bestemmelsen gjelder der hvor de naturlige 
forholdene ligger til rette for vegetasjon.  

Det stilles vilkår i eventuell tillatelse om at bebyggelsen plasseres enda lenger unna, minst 10 
meter fra vannkanten. Slik vil vegetasjonen langs innsjøen bevares, som er de hensyn 
byggeforbudssonen skal ivareta. I tillegg sikres at muligheten for ferdsel langs vannet ikke 
vanskeliggjøres ytterligere.  

Å bygge opp en ny fritidsbolig 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.  

Ulempene ved å tillate oppføring av ny bebyggelse her er for det første risikoen for 
ytterligere privatisering av strandsonen, og følger det kan ha for allmennhetens ferdsel og 
utnyttelse. Prosjekterte vindusflater mot innsjøen er store. Faren ved dette er at det vil 
skape en «privatisering» av strandsonen noe som ikke er ønskelig. Lysgjennomgang som 
følge av vinduer på hver side er en fare for fugler. På grunn av store snømengder og tilfokking 
på nordsiden av bygningen legges vindusarealene primært mot øst/syd. Tiltakshaver er bedt 
om å redusere vindusarealene i flere omganger. Tegninger av 4.3.20 legges til grunn for 
behandlingen. 

Ellers må privatiserende tiltak av noen art unngås. Det være seg plattinger eller andre tiltak 
som har negativ effekt på utnyttelse av friluftsliv for allmennheten. Det må også sikres at 
naturlige funksjoner blir opprettholdt (som avrenning, landskapselement, naturtyper, erosjon 
osv.), iht. vrl. § 11. 
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Ulemper ved tiltaket knytter seg ellers mye til vurdering av hvilke konsekvenser utvidet bruk 
av eiendommen kan få for villreinens bruk av området. Det er den samlede belastningen av 
flere slike utvidelser som er problematisk. Det er avgjørende å ikke nærmest automatisk 
tillate «fullt utnyttede» eiendommer i slike områder. Villreinnemnda og villreinutvalgets 
uttalelser må gis avgjørende vekt i den enkelte sak.  

Fra flere høringsinstanser anbefales at det kun gis tillatelse til bygningsmasse med samme 
funksjoner som i dag. Ikke økning i reelt boareal. KD tar hensyn til dette, mener det ikke bør 
gis dispensasjon for oppføring av uthus med anneksfunksjon. Slik blir økningen i boareal ca. 
30 m², fra en svært beskjeden størrelse opprinnelig.  

Fare for presedens tilsier at man må være forsiktig med å tillate nybygging der det er mulig å 
restaurere eksisterende bebyggelse. Det er et spørsmål hvor nøye kommunen skal ettergå 
tiltakshavers opplysninger om bygningsmassens tilstand, men de legges her til grunn. Den 
eksisterende hytta er knapt beboelig, ifølge søker. Begge byggene trenger vesentlige 
reparasjoner for ikke å falle sammen. Det er en fordel at bygningsmassen bringes i god stand, 
der alternativet er ytterligere forfall. Hytta i sin nåværende befatning står på stubber på 
grunn og er kun delvis fundamentert med steinmur. På grunn av høyere regulering av vannet 
de siste 10 år er nå dette fundamentet ustabilt og hytta flytter seg sesongmessig. Videre har 
den som en del av sin struktur en peis og pipeløsning som står separert fundert i bakken. 
Dette fører til bevegelse mellom pipe og hytte som er en risiko i forhold til brannfare. En full 
restaurering, som vil være påkrevd, er nær umulig å gjøre uten å bygge et nytt fundament. 
Hyttas bebyggelse over bakken er også generelt i dårlig til meget dårlig forfatning. Den er 
reparert i mange omganger, deler av trekonstruksjonen innvendig på gulv er råtten. 
Takkonstruksjon er ikke komplett bl.a.  

Uthuset er i nåværende form et enkel plankebygg bygget på en stenmur. Det består av to 
rom ca 12m2 hver for båter og ved, samt et enkelt anneks på ca. 8m2 med to senger og en 
utedo.  Bygget er i dårlig forfatning, men kan i prinsippet restaureres til brukbar stand brukt 
som uthus. Dette vil imidlertid kreve full nedbygging og oppbygging med nytt reisverk og tak. 
Da også grunnforholdene der er vanskelige, vil også denne konstruksjonen helst bygges opp 
på nytt fundament. 
 
Overordnet er det forsøkt å benytte den opprinnelige form på hytta, og lage en erstatning 
som beholder intensjoner og utforming, men også møter dagens krav til brannsikkerhet og 
miljø.  

Det er ellers en fare at bygningsmassen kan endre karakter på en uheldig måte ved slik 
nybygging. Bebyggelsens synlighet og fremtreden er viktige vurderingsmomenter. I denne 
saken har det vært en lang prosess for å tilpasse bebyggelsen på en mest mulig 
hensiktsmessig måte til landskapet.  Ny erstatningshytte skal tilpasses eksisterende båtnaust 
ift. volum, takvinkler og materialbruk. Det eksisterende båtnaustet er tenkt tatt ned og 
gjenoppbygget med samme frontfasade mot innsjøen og med gjenbruk av det grånede 
panelet. Hva gjelder påvirkning på landskap og kulturmiljø opplyses det at tiltaket vil føre til 
sammenhengende likeartet bebyggelse. Gesims -og mønehøyde holdes forholdsvis lave for 
at bebyggelsen skal gå mest mulig i ett med omgivelsene. Søker legger stor vekt på å bevare 
tradisjonen ved bebyggelsen. Med gitte vilkår er det kommunedirektørens mening at denne 
mulige ulempen kan unngås, selv om slike hensyn er høyst subjektive. 
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Det pekes på at tap av den tradisjonelle småhytteutformingen er uheldig. Det er 
kommunedirektøren enig i. Slike vurderinger bør absolutt tas, gjerne på et mer overordnet 
nivå. For denne eiendommen opplyses det at bua har vært i bruk i mange år og har 
gjennomgått flere delvise ombygginger og reparasjoner. Den hadde fram til 1960 et enkelt 
pulttak med fasade mot vannet, og ble etter det bygd om til saltak, av bygningstekniske 
hensyn. Altså har den ikke hatt en særlig «tradisjonell» utforming noen gang. I planene er det 
lagt vekt på å gjenoppbygge hytta i den stilen som den opprinnelig hadde, med skråtak og 
takvinkel og tekstur som er i overensstemmelse med båtnaustets uttrykk og form. Lav profil 
og gesimshøyde er valgt for å innpasses best mulig i omgivelsene. 

Tillatelse til videreføring av en beskjeden overnattingsfunksjon i et anneks/bod ville mest 
sannsynlig ikke hatt stor betydning for overnattingskapasiteten. Føre-var-prinsippet skal 
imidlertid legges til grunn og det gis med bakgrunn i dette kun tillatelse til utvidelsen av 
hytta, og slik må det antas at overnattingskapasiteten ikke økes mer enn det som kan godtas. 

Presedens er alltid en fare ved å tillate nybygging og utvidelse av slik bebyggelse. Faren er at 
festerne i nærheten også søker om tiltak på sine punktfester. Kommunedirektøren mener at 
det å eventuelt måtte underlegge dem samme vurdering ikke i seg selv vil medføre uheldig 
presedensvirkning som ikke kan håndteres.  

Det er få ulemper ellers ved å imøtekomme dispensasjonen. Fordelene er klart større enn 
ulempene.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. 
 
Det tillates at søknad om tillatelse til tiltak behandles slik den foreligger per 10.12.19. Nye 
tegninger av 4.3.20 legges til grunn for behandlingen. 
 
Vilkår som skal stilles i behandling av søknad om tiltak: 

- Maks bebyggelse (BYA) på fritidsbolig kan være 70 m² 
- Dersom eksisterende uthus rives, kan maks størrelse på nytt være 15 m²  
- Bebyggelsen skal plasseres minst 10 meter unna vannkant på Djupen 
- Privatiserende tiltak av noen art tillates ikke mellom bebyggelse og vannkant 
- Ny bebyggelse (høyde gulv) skal minst være på 917,16 moh.  
- Fester skal inngå ny festekontrakt med grunneier Statskog, og rekvirering av 

oppmåling av festeareal etter ordinær søknad fra grunneier og behandling i Øyer 
kommune 

- Tidligere båtnaust som bygges opp igjen skal kun ha uthus/bodfunksjon, og ikke 
inneha fasiliteter som muliggjør beboelse. 

 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
 



  Sak  17/20 

Side 39 av 86  

DISPENSASJON FRA HUNDBERGSLIA/SEKUNDÆRBYGNING, 94/30/FRITIDSBOLIG-UTHUS-
ANNEKS 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 094/030  
Arkivsaksnr.: 19/1549     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
17/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Dispensasjonssøknad 
- Tegninger 
- Ett-trinns søknad 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Hundbergslia 
- Reguleringsplan for Hundbergslia til offentlig ettersyn 

 
Sammendrag: 

Øyvor og Jan Erik Bjerkestuen søker om dispensasjon for å slå sammen funksjonene på 
sekundærbygninger, fordelt på 15 m2 uthus og 15 m2 anneks.  

Søknaden kommer på bakgrunn av et forhåndsvarsel som ble sendt ut da det ble gjort kjent 
med at tiltaket allerede er satt opp. 

På bakgrunn av bestemmelse tatt inn i ny plan for Hundbergslia, som har vært ut på offentlig 
ettersyn, der sekundærbygningers funksjon kan slås sammen er kommunedirektørens forslag 
å vedta dispensasjon. 

 

Saksutredning: 

Øyvor og Jan Erik Bjerkestuen søker om dispensasjon for å slå sammen funksjonene på 
sekundærbygninger, fordelt på 15 m2 uthus og 15 m2 anneks.  

Den 27.08.2019 mottok Øyer kommune melding om bygning som er unntatt søknadsplikt. I 
denne meldingen kom det frem at det er snakk om et anneks/uthus. Anneks er rom for 
beboelse og er søknadspliktig jf. pbl. § 20-1. I den forbindelse ble det den 02.10.2019 sendt 
ut et forhåndsvarsel der forholdene ble opplyst. Det ble også informert om muligheter for å 
rette opp forholdet. Der i blant gjennom en søknad om dispensasjon. Den 09.10.2019 kom en 
søknad om tillatelse til tiltak med tilhørende dispensasjonssøknad. Denne var etter pbl. § 19-
1 ikke tilstrekkelig grunngitt. Ny og grunngitt søknad er mottatt den 29.12.2019. 
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Figur 1 – Snitt tegninger av uthus/anneks  
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Figur 2 – Planløsning     Figur 3 – Situasjonsplan 
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Tiltakshaver beskriver at de har et behov for et uthus, som har funksjoner som vedskjul og 
utedo, samt de har behov for et ekstra soverom. Dette er bygd i samme bygg 15 m2 pr. del, 
noe som reguleringsbestemmelsene ikke tillater. Det trekkes frem at det er i en ny 
reguleringsplan for Hundbergslia forslag at sekundærbygg funksjonene tillatts i et bygg.  

 

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 ihht. 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 nødvendig med høring 
til 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). 

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: 

I følge søknaden er ikke alle berørte naboer varslet. Dette vil bli fulgt opp i byggesaken. 

 

Lovgrunnlaget: 

«1.4 byggeområder  

 … 
 På den enkelte hyttetomt kan det maksimalt oppføres 3 bygninger, hytte, anneks og 

uthus. Maksimalt tillat bruksareal /T-BRA) for hytte/anneks/uthus skal ikke overstige 
120 m2. Anneks og uthus skal hver ikke overstige 15 m2. Det kan i tillegg oppføres 
svalgang og overbygd terrasse på til sammen 10 % av bygningens bruksareal, og i 
tilknytning til den enkelte hytte (hovedbygningen på eiendommen) terrasse uten 
takoverbygg på maksimalt 15 m2.» 

 

Vurdering: 
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For at en dispensasjon kan gis må hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens punkt 1.4 som omhandler 
byggeområder og bestemmelser rundt sekundærbygninger. Det er gitt at uthus og anneks 
ikke kan overstige 15 m2 hver. Her er funksjonene allerede bygd sammen i samme bygning. 
Dette strider med bestemmelsene. 

Hensynet bak bestemmelsen er å unngå flere store bygninger på eiendommen. Dette vises 
gjennom at det kun er tillat med relativt små sekundærbygninger. Denne planen ble sist 
revidert i 2005. 

Det er den 13.06.2019 vedtatt at ny reguleringsplan for Hundbergslia skal legges ut til 
offentlig ettersyn. Det er i det nye planforslaget tatt inn nye bestemmelser rundt 
sekundærbygg: 

 «3.1.1 Antall bygninger fritidsbebyggelse og størrelser 

… 

Separate sekundærbygninger skal hver ikke overstige 15 m2 BYA, og skal føres opp i 1 etasje 
(H01). Sekundærfunksjonene kan bygges sammen i ett bygg med bygningsmasse på 
maksimalt 30 m2 BYA. Anneksfunksjonen skal aldri overstige 15 m2 BYA. 

…» 

Dette innebærer at om denne endringen blir vedtatt er bygget slik som omsøkt i henhold til 
bestemmelsen. Dette taler for at dispensasjon kan gis og slik sett blir ikke hensynet bak 
bestemmelsen tilsidesatt. 

Samlet bygningsmasse før bygging av uthus/anneks var på 64 m2, med en øking av 
bygningsmassen på 30 m2 er eiendommen moderat utnyttet på 94 m2 mot tillat T-BRA 120 
m2. Det er også lagt inn forslag i ny reguleringsplan å endre utnyttingsgrad til 125 m2 BYA.  

Det er få ulemper å trekke frem ved å tillate en slik sammenslåing av bygningsfunksjoner. 
Man kan se på det slik at det blir større bygninger på eiendommen, men sett fra en annen 
side vil det se mer ryddig ut med færre bygg. Funksjonen til bygget vil også bli bedret dersom 
man kan dele funksjonene i samme bygning.  

Det må trekkes frem, at selv om det er få ulemper ved å tillate tiltaket, er at dette er et 
personlig ønske fra tiltakshaver og dekker kun et personlig behov. Det må vurderes om dette 
kan vektlegges når man skal konkludere med om fordelene er større enn ulempene.  

KD anser nok ikke personlige behov som veldig tungtveiende når fordelene skal summeres 
opp. I dette konkrete tilfellet der det ellers er få ulemper, der man ser at via en endring i 
planen vil tillate sammenslåing vil KD anse at fordelene er større enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Ser man hen til endring i planen vil man også kunne se at selv om hensynet bak 
bestemmelsen vil bli tilsidesatt i henhold til gjeldene plan, vil man i påvente av ny plan 
gjennom en dispensasjon kunne gi tillatelse til tiltaket. Hensynet bak bestemmelsen vurderes 
i dette konkrete tilfellet dithen som ikke tilsidesatt.  

 

Resterende forhold blir behandlet i byggesaken.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra Reguleringsbestemmelser for Hundbergslia punkt 1.4 som omhandler byggeområder, slik 
at vedlagte tegninger kan legges til grunn i byggesaken. Sekundærbygg anneks og uthus kan 
bygges i samme bygg. 

Vedtaket begrunnes med at: 

Kommunedirektøren vurderer det dithen at hensynene bak bestemmelsen ikke blir 
tilsidesatt. Kommunedirektøren anser i dette tilfellet at fordelene er klart større enn 
ulempene.  

 

Vilkår: 

 Tiltaket er søknadspliktig og skal behandles etter pbl. § 20-3 

 
 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
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G/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 
SØKER: ARNFINN GILLEBO 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2044     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fradeling datert 14.12.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren (heretter KD) tilrår at det fradeles ei tomt med påstående bebyggelse 
på inntil 1,3 daa fra eiendommen Hasli g/bnr 58/2 slik at dette kan opprettes som selvstendig 
eiendom. Med det vil søknaden bli delvis innvilget da det omsøkt fradelte arealet omfattet 
mellom anna ca 250 kvm fulldyrket mark. Av hensyn til jordvernet tilrås ei ny 
tomteavgrensning som det vises til i saksutredningen. 
 
Saksutredning: 
Arnfinn Gillebo søkte den 14. desember 2018 om fradeling av bolighus med omkringliggende 
tomt på 1,7 daa på bruket Hasli g/bnr 58/2 i Nordbygda. Det er p.t. sønnen Fridtjof Leif 
Gillebo som er hjemmelshaver til eiendommen, han fikk hjemmel til eiendommen 21. mars 
2019.  
 
Formålet med fradelingen er at huset kan overdras til søkers niese. I første rekke skal 
eiendommen nyttes til fritidsformål før det evt. blir fast bosetting. 
 
Søknaden gjelder deling av landbrukseiendom som må behandles etter jordlovens 
delingsbestemmelse i § 12. Søknaden utløser i tillegg krav om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel iht plan og bygningslovens dispensasjonsbestemmelse i § 19-2. 
Dette behandles som egen sak i formannskapet. Fradeling kan ikke skje uten tillatelse etter 
begge lovverk. 
 
 
 
Fakta om eiendommen: 
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Driftsenheten består av Oppigard Gillebu og Hasli. I Hasli er tunet fradelt og i 1998 overdratt 
til søkers bror. Det er den opprinnelige kårboligen i Hasli som nå søkes fradelt.  
 
Dyrkamarka på enheten er bortleid til to gardbrukere i bygda. Oppigard Gillebu har seter på 
Keiken. Hasli har seter på Brettdalen, her er bebyggelsen skilt fra som fritidsfeste og 
festeretten er overført til en annen bror av søker. Det er ikke husdyrproduksjon på 
eiendommen. Eieren bor i Oslo og i KST-sak 73/19 innvilget fem års frist for å tilflytte 
eiendommen mhp. oppfyllelse av den lovbestemte boplikten.  
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår 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.» 
 
Innenfor arealet som søkes fradelt er det om lag 250 kvm. fulldyrket mark. Fradeling betinger 
derfor samtykke til omdisponering iht. jordloven § 9. Den sier følgende:  
 
«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn 
til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det 
skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar.» 
 
Vurdering: 
Delingsspørsmålet 
Utgangspunktet for lovbestemmelsen er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de 
interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-/2013. Sentralt ved vurderingen er 
hvordan delinga tilgodeser hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 
 
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og 
variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i jordloven  
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§1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at 
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se 
på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig 
perspektiv». Hasli har ikke vært drevet som selvstendig bruk på mange år og jorda har gått i 
utleie. Bruksrasjonaliseringen har allerede funnet sted, noe som er i tråd med nasjonale 
føringer om å legge til rette for større og mer rasjonelle enheter. Delinga vil ikke være i strid 
med hensynet til en tjenlig bruksstruktur.    
 
Ved fradeling skal en vurdere om det vil oppstå drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det er ikke ideelt med en fradeling av bolighus med dyrkamark på flere 
kanter. Dette ut fra at drift av jordbruksareal kan medføre ulemper for omgivelsene med 
støy, støv, luktplager mm. Disse forholdene gjør seg gjeldende men siden det ikke er 
intensivt drevne arealer eller fjøs/gjødsellager i bruk i umiddelbar nærhet synes disse 
forholdene ikke å være grunn nok for å avslå en deling.  
 
I forbindelse med dispensasjonsbehandlingen er det avdekket at området ligger i 
aktsomhetsområde for snøskred. Det er utarbeidet en fagrapport som påpeker viktigheten 
av at det ikke snauhogges i skogområdene på oppsiden av Hasli. Søker har derfor lagt opp til 
et avtaleverk mellom eierne av naboeiendommene og den utskilte eiendommen som legger 
føringer på hogst og skogskjøtsel på nærmere definerte områder innenfor 
aktsomhetsområdet. Dette vil etter KD sitt syn være en klar driftsulempe for de 
naboeiendommer som blir berørt. Selv om dette er frivillig inngåtte avtaler i dag vil det være 
heftelser på eiendommene i ettertid som til en viss grad vil legge begrensninger på utøvelse 
av eierretten. Begrensningen er trolig ikke så avgjørende at det er nødvendig å vurdere dette 
opp mot jordloven §12 og behov for deling, ei heller konsesjonsloven §3 (særlige rettigheter 
som omfattes av loven). Likevel er dette et moment som taler mot deling. 
 
Omdisponering 
For at omdisponering skal kunne tillates må det foreligge «særlege høve» som tilsier at 
landbruksinteressene bør vike. Samfunnsinteresser der en større gruppe mennesker blir 
tilgodesett kan være slike «høve» som taler for omdisponering. Eierens egne disposisjoner 
kan ikke tillegges vekt i samme grad.  
 
Innenfor de arealene som er omsøkt fradelt er det om lag 250 kvm fulldyrket mark. KD kan 
ikke se at disse arealene på motsatt side av gardsvegen er nødvendig å fradele for å oppnå 
en tilfredsstillende tunløsning. Derimot er arealet vesentlig for en god utnyttelse av 
dyrkamarka. Ved å fradele deler av dette dyrkaarealet vil bl.a. vendeteigen i jordstykkets 
nordøstre hjørne ble forringet noe som gir ei vesentlig driftsulempe og det er stor 
sannsynlighet for at et større areal enn 250 kvm reelt sett går ut av drift.  
 
Ved spørsmål om omdisponering skal alternative løsninger vurderes. Det alternativet som 
framstår som mest aktuelt er at ny tomtegrense flyttes over på motsatt side av gardsvegen 
og følger denne østover fram til innkjøringa til eiendommen. Da vil behovet for å ha hagen 
inne på egen tomt være tilfredsstilt, likeledes tomta til eksisterende garasjebygg. Se 
kartutsnitt under som viser omsøkt fradelt areal (hvit figur) og KD sitt forslag til justert 
tomtegrense mot sørøst. 
 



  Sak 18/20 

 Side 48 av 86   

 
 
 
Helhetsvurdering 
Kommunedirektøren mener at omsøkte fradeling i hovedsak følger intensjonene med 
bruksrasjonalisering. Fradeling av boligen kan gi økt bosetting i grenda, selv om det ikke er 
framført som en aktualisert med det første. Driftsulempene som følger av deling er i 
hovedsak knyttet til hogstbegrensninger på naboeiendommer. Denne begrensningen i 
råderetten over skogen anses å være av mindre betydning da det er tale om helt små 
arealer. En kan ikke se at dette alene taler så sterkt mot deling at søknaden bør avslås. 
 
Når det gjelder jordvern er dette hensynet utfordret i saken. KD mener det er alternative 
løsninger som framstår som gode nok for søker og tilrår at det ikke tillates omdisponering. 
Eventuell tomtegrense bør følge av kartutsnitt over. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser gis det ikke samtykke til 
omdisponering av 250 kvm dyrkamark fra eiendommen g/bnr 58/2. Det foreligger 
ikke «særlege høve» som tilsier at landbruksinteressene bør vike. Det er alternative 
løsninger som anses å dekke søkers behov på tilfredsstillende måte 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det i fradeling 
av bolig med tilhørende tomt på inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 58/2 slik at 
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dette kan opprettes som selvstendig bolig- eller fritidseiendom. Tillatt fradeling er vist 
på kartutsnitt i saksframstillingen 

3. Omsøkte deling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket.  

 
Siden søknaden ikke er fullt ut imøtekommet gis det klagerett. 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. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
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G/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING 
ETTER JORDLOVEN § 12 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/619     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartutsnitt over eiendommen M 1:0000 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om fradeling datert 6. januar 2020 
2. Brev fra O. A. Steinfinsbø datert 27. januar, begrunnelse for søknad 

 
Sammendrag: 
Odd Arne Høier Steinfinsbø søker om å fradele en skogteig på 126 daa fra Viken g/bnr 80/2 
slik at denne kan selges til eier av naboskogteig som tilleggsareal. Skogteigen ligger i 
tilknytning til Fakkelmannen. Søker opplever at eierskap til denne skogen er en belastning. 
De er også plan om å søke full bruksrasjonalisering, dvs. at landbrukseiendommen deles opp 
og alle landbruksarealer selges som tilleggsareal til andre bruk. Dette vil evt. komme først 
etter at KDP Øyer sør er revidert. 
 
Kommunedirektøren mener søknaden bør avslås etter en vurdering av hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur, driftsmessige forhold og presedensvirkning. Ei deling vil ikke tilgodese en 
tjenlig bruksstruktur og det er ikke driftsmessige forhold som tilsier at deling gir noen klare 
fordeler. Det er heller ikke ønskelig å gjennomføre stegvise oppdelinger av bruk, ettersom 
kommunen kan miste muligheten i senere saker til å sette krav om full bruksrasjonalisering.  
  
Privatøkonomiske forhold eller tilpasninger hos søker kan ikke tillegges vekt i saken. 
 
Saksutredning: 
Odd Arne Høier Steinfinsbø eier landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2 på Øyer vestside. I 
søknad av 6. januar 2020 søker han og ektefellen Inge Lise Høier Steinfinsbø om å fradele en 
ca. 126 daa stor skogteig i Baklia. Teigen ligger sør for den såkalte Fakkelmannen og inngår 
delvis i «innrammingen» av figuren.  
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Søknaden fremmes som et første ledd i en bruksrasjonalisering. I samtale med søker har 
landbrukskontoret fått opplyst at det er et ønske om å fradele denne skogteigen nokså raskt. 
Ønsket er til dels begrunnet med at eierskapet til skog forbundet med Fakkelmannen 
oppleves å være en belastning. Grunneierne i Fakkelmannen har i mange år utsatt hogst for å 
bevare figuren, uten at de har oppnådd en langsiktig kompensasjonsordning mellom 
grunneierne og de interesser som ønsker Fakkelmannen bevart.  
 
Etter planen skal skogteigen selges til Arne Haug, eier av Haug g/bnr 32/1. Han eier 
naboteigen i sør, denne ligger i Lillehammer kommune og har g/bnr 173/26. Etter hvert er 
dyrkamark og beiter aktuelle å selge til en nabo som driver aktiv melkeproduksjon. 
Gardstunet vil etter planen bli en frittliggende boligeiendom. 
 
Til eiendommen hører også Viken sag hvor Steinfinsbø har hoveddelen av som virksomhet. 
Han ser for seg å skille ut sagbrukstomta som egen næringseiendom.  
 
Det vesentligste av eiendommen, unntatt denne skogteigen, ligger innenfor KDP Øyer sør. Et 
mindre areal i tilknytning til sagtomta er avsatt til framtidig boligområde. Steinfinsbø ønsker 
ved revisjon av KDP Øyer sør å justere denne figuren noe. I påvente av KDP-rullering ønsker 
ikke Steinfinsbø å søke om full bruksrasjonalisering i denne omgang.  
 
 
Fakta om eiendommen: 

 
Dyrkamarka ligger fordelt på tre jordstykker. Ut fra arrondering anses jordvegen å være noe 
urasjonell. Ut fra nyere flyfoto kan det synes som om vel halvparten blir høstet maskinelt.  
 
I tillegg til skogteigen i tilknytning til Fakkelmannen ligger det en mindre skogteig i lia opp for 
tunet, ellers er det skog i mosaikk rundt dyrkamark og beitearealer. 
 
Det har ikke vært husdyrproduksjon på eiendommen på lang tid. Jordvegen er bortleid. Det 
er sagbruks- og foredlingsvirksomheten som i hovedsak utgjør næringsgrunnlaget på 
eiendommen i dag.  
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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 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Vurdering: 
Forvaltning av landbrukseiendommer og -arealer er en samfunnsoppgave med lang horisont. 
Det er eiendommen en må ha i fokus. Eieren er i dette bildet kun en epoke i eiendommens 
liv. I slike delingssaker er det driftsenhetens samlede ressurser for framtidige generasjoner 
som skal vektlegges. Søkers foretaks- eller privatøkonomiske forhold kan kun vektlegges i 
saken som et korrigerende moment. 
 
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.  
 
Viken er en liten landbrukseiendom uten selvstendig jordbruksdrift. Det er ikke påregnelig at 
det vil bli ny drift på eiendommen i slikt monn at det kan utgjøre en arbeidsplass. Det er 
derfor tvil om det er nødvendig at Viken består som selvstendig bruk med de ressurser 
bruket har i dag.  
 
Konsekvensen av den omsøkte delinga er imidlertid at Viken mister en relativt stor del av 
eiendommens samlede arealressurser, uten at en har sikkerhet for at en til slutt oppnår en 
full bruksrasjonalisering. Ved tidligere fradelingssaker har det i hovedsak vært et krav at det 
skal være en full bruksrasjonalisering og at det etter deling ikke etterlates en resteiendom 
som utgjør en urasjonell landbrukseiendom. Kommunedirektøren mener det er en linje en 
bør følge også i denne saken.  
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Driftsmessig god løsning: 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arronderingsmessige forhold og transportavstander er vesentlige forhold 
som skal vurderes.  
 
Søknaden gjelder fradeling av en teig på 126 daa. Dette kan ikke regnes som et lite areal. 
Teigen som den er tenkt slått sammen med er på 163 daa. Det er slik sett to jevnbyrdige 
teiger som vil bli sammenslått. Det er ca. 240 meter felles eiendomsgrense. Arne Haug hogde 
store deler av sin teig i 2018. En kan ikke se at det er særlige driftsmessige fordeler ved å slå 
disse teigene sammen, verken for selger eller kjøper. Det er derfor ikke driftsmessige hensyn 
i denne saken som med tyngde taler for at deling skal tillates.  
 
Helhetsvurdering: 
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltteiger. Det 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. I dette tilfellet er det verken en liten teig eller 
klare driftsmessige fordeler ved en deling.  
 
Kommunedirektøren mener at søkers privatøkonomiske hensikter ikke kan tillegges vekt i 
saken. Kommunedirektøren mener det kan være gode grunner for å dele opp Viken, men da 
bør det gjøres etter en helhetlig delingsplan for alle landbruksarealer. På den måten vil en ha 
mulighet for å sikre en rasjonell bruksutforming. Kommunedirektøren mener derfor at 
søknaden bør avslås. 
 
Hensynet til presedens taler også for å avslå saken. Dersom en tillater en praksis med å 
kunne fradele enkeltteiger kan kommunen miste styringsmuligheten til å kunne forlange full 
bruksrasjonalisering der det alternativet framstår som mest riktig. 
 
Veiledningsplikten: 
Landbrukskontoret har anbefalt søker om å søke om full bruksrasjonalisering nå, evt. å vente 
med delingssøknad til KDP Øyer sør blir revidert. Med tanke på at arealene rundt tunet på 
Viken i framtida kan bli mer verd som utbyggingsareal enn som landbruksareal, ønsker søker 
først å se an revisjon av KDP Øyer sør. Utfallet av dette vil gi søker de svarene han trenger for 
å ta beslutning om videre steg i delingsprosessen.  
 
Søker har blitt orientert om at det er stor sannsynlighet for at søknad om fradeling av en 
enkeltskogteig kan bli avslått. Kommunedirektøren mener kommunen har oppfylt sin 
veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Inger Lise og Odd Arne Høier Steinfinsbø om 
fradeling av en enkeltskogteig på 126 daa fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. Det 
henvises til saksutredningen.  
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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.   
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
 



  Sak  20/20 

Side 55 av 86  

DISPENSASJON FRA PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - FRITIDSBOLIG - BFR55 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 011/075  
Arkivsaksnr.: 19/2212     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
20/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Dispensasjonssøknad, 03.01.2020 
- Omsøkt plantegning, 2011 
- Omsøkt fasadetegning, 2011 
- Innsendte tegninger ved søknad om ferdigattest 2019 
- Situasjonskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Regulering plan: Plan-ID 103a Hafjell Søndre (Panorama) 

 
Sammendrag: 
Tilbygget på fritidsboligen manglet ferdigattest. I den forbindelse har tidligere 
hjemmelshaver Jon Paulsen fått veiledning angående hvordan han skal gå frem for å søke om 
ferdigattest, der nå ferdigattest på tilbygget er gitt. Det er oppdaget to ulovlige forhold på 
fritidseiendommen. De ulovlige forholdene gjelder et anneks og et overbygd inngangsparti. 
De ulovlige forholdene på tomten, er begått av tidligere hjemmelshaver Ulvik Inger Bodil. Jon 
Paulsen informerer om at han kjøpte konkursboet for noen år tilbake. Tidligere 
hjemmelshaver Jon Paulsen har nå solgt fritidseiendommen Gbnr.11/75.  
 
Takoverbygd inngangsparti øker bebygd areal på tomten. Fritidsbolig alene overskrider tillat 
bebygd areal etter ny reguleringsplan i 2019. Før fritidseiendommen ble overdratt ny eier, 
mottok Øyer Kommune den 03.01.2020 søknad om dispensasjon fra ansvarlig søker, Mesna 
arkitekter AS, på vegne av hjemmelshaver Jon Paulsen. Det søkes om dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan, Plan-ID 103a Hafjell Søndre (Panorama), for utnyttelsesgrad, 
bebygd areal. Jon Paulsen er innforstått med at annekset må fjernes/rives, og at det vil bli 
gitt et forhåndsvarsel om retting/riving.  
 
Kommunedisrektørens tilrår at dispensasjon ikke innvilges.  
 
Saksutredning: 
Tidligere hjemmelshaver av Gbnr. 11/75 Ulvik Inger Bodil søkte i 2011 om et tilbygg på hytten 
sin, tomt Gbnr. 11/75. Tillatelse til tiltak ble gitt den 10.08.2011. Av tillatelsen fremgår det at 
etter tillatelsen til tilbygget er eiendommen utnyttet, BRA 154m2 av tillat BRA 155m2.  
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Den 30.01.2014 sendte Øyer kommune ut et brev til tiltakshaver av tilbygg på fritidsbolig på 
Gbnr. 11/85 Inger Bodil Ulvik. I brevet stod det følgende:  

Øyer kommune etterlyser ferdigattest på omsøkt tilbygg. Etter kontroll ser vi at det er 
ferdig og tatt i bruk. Det er også registrert et anneks/uthus som ikke er søkt på.  
Etter påbygget på hytta var det totalt tillatte arealet for tomten brukt så hele det ikke 
omsøkte annekset/uthuset overskrider dette. Øyer kommune vil ha en redegjørelse 
på dette innen 22.02.2014. 

 
 
I senere brev, datert 04.03.2014 informerer Øyer Kommune om følgende:  

Da det ser ut som at det blir omregulering i området og at det da er snakk om å 
utvide tillat bebygd areal lar vi saken bero til vi vet mer om dette går igjennom. Vi 
gjør oppmerksom på at hvis det ikke blir slik blir eneste løsning å rive. Men som sagt 
så avventer vi og vil informere dere hvordan det blir. 

 
Ny reguleringsplan for Hafjell Søndre (Panorama), ble Godkjent av kommunestyret den 
21.02.2019. I den tidligere planen var ikke bebygd areal (BYA) nevnt, det var bruksareal (BRA) 
og overbygd areal. For denne foreliggende saken gjorde ikke overgang fra BRA til BYA noen 
positiv forskjell, og det ble ikke rom for videre utbygging.  
  
Jon Paulsen kjøpte for noen år tilbake fritidseiendommen Gbnr.11/75. Ny hjemmelshaver, 
Jon Paulsen skal selge hytten, og får opplyst fra megler at tilbygget mangler ferdigattest. Han 
kontakter kommunen i oktober 2019 for veiledning angående hvordan han kan gå frem for å 
få dette i orden. Han blir i den sammenheng også informert fra kommunen om at 
anneks/Uthus ikke er byggemeldt eller omsøkt og for stort.  
 
Søknad om ferdigattest på tilbygget av hytten blir innsendt kommunen den 28.11.2019. Av 
søknaden om ferdigattest fremgår det at tiltaket ikke er bygget iht. omsøkte tegninger. Et 
pulttak over uteboden er trukket fram mot inngangen med et lite saltak over. Hele trammen 
foran inngang og utebod er dermed overdekket. Overbygd inngangsparti som er meldt inn 
ved søknad om ferdigattest er ikke i henhold til reguleringsplan fra hverken 2004 eller 
reguleringsplan vedtatt i 2019.  
 

 



  Sak 20/20 

 Side 57 av 86   

Bilde: inngangsparti. 
 

 
Utklipp: omsøkt tegning i 2011, overbygd tram markert i gult. 

 
 
I forbindelse med søknad om ferdigattest er det også oppdaget at det er gjort endringer på 
selve tilbygget. Det var opprinnelig gitt tillatelse til en utvendig svalgang på 5m2, som det 
ikke ble regnet bruksareal på. Det er ikke bygget en svalgang, men arealet har blitt til en del 
av soverommet. Det er av ny reguleringsplan i 2019 et maks BYA krav. Opprinnelig svalgang 
var en del av BYA, men er ikke regnet som en del av BRA. BYA på hytten vil være det samme, 
uavhengig av om dette er en del av soverommet eller en utvendig svalgang. Med bakgrunn i 
dette har administrasjonen valgt å utstede ferdigattest på tilbygget. Det er presisert at dette 
ikke inkluderer overbygd inngangsparti. 
 
Øyer Kommune mottok den 03.01.2020 søknad om dispensasjon fra ansvarlig søker, Mesna 
arkitekter AS, på vegne av hjemmelshaver Jon Paulsen. Det søkes om dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan vedr. tomteutnyttelse BYA.  
 
I forbindelse med søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedr. 
tomteutnyttelse BYA, informerer søker om at hjemmelshaver Jon Paulsen etter møte med 
kommunen den 18.12.2019 er innforstått med at annekset må rives/fjernes. Det vil bli gitt et 
forhåndsvarsel om retting/riving. 
 
Bakgrunn for søknad om dispensasjon:  
Det ble på tiltakshavers initiativ, Ulvik Inger Bodil, gjort enkelte endringer på tilbygget i 
forhold til godkjent tiltak.  
 
Ny reguleringsplan for Hafjell Søndre (Panorama) ble vedtatt 21.02.19. Jf. pkt. 2.1 er 
tomteutnyttelsen begrenset til 25% BYA der samlet bygningsmasse ikke skal overstige 204 
m². Tomteareal er oppgitt til 856 m², BYA 25% tilsier maks. bebygd flate på 214 m².  
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Hytta inkl. tilbygget har bebygd flate på 197m². Medregnet to P-plasser på 18 m² hver, blir 
samlet bebygd flate 233 m², som gir BYA=27,2%.  
BYA 25% av tomtearealet = 214 m2 der skal 2x parkering trekkes fra (-36 m2) = 178 m2 som 
tilsvarer tillat total bygningsmasse på eiendommen.  
 
Mesna Arkitekter AS og hjemmelshaver Jon Paulsen mener det er beklagelig at tilbygget ikke 
ble oppført i hht. godkjente tegninger. De mener at de utførte endringene har liten 
betydning for totalinntrykket av bebyggelsen. De lave takene på inngangssiden øker bebygd 
flate, men skjermer en tram foran inngangen som ellers ville fyke igjen med snø og stenge 
hovedinngangen. Etter møte med kommunen aksepterer tiltakshaver at anneks/uthus rives.  
På bakgrunn av dette søker de om dispensasjon fra gjeldende regulering.  
 
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. 
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Det søkes nå om dispensasjon fra utnyttelsesgraden gitt i reguleringsplanen Hafjell Søndre 
(Panorama), for et takoverbygg over inngangsparti på 8,5m2. 
 

  
Utklipp fra GLOkart og satelittbilde.  
 
Bildet viser at hytten ligger lavere enn veien som går videre forbi hytten. Høydekoter i kartet 
viser at inngangspartiet er ca. 3 meter lavere enn veien som går forbi. Mesna arkitekter AS 
fremfører at takoverbygget skjermer en tram foran inngangen som ellers ville fyke igjen med 
snø, og stenge hovedinngangen.  
 

 
Utklipp fra Plan-ID 103a Hafjell Søndre (Panorama)  
Godkjent av kommunestyret den 21.02.2019. 
 
Iht. Hafjell Søndre (Panorama), skal samlet bygningsmasse skal ikke overstige 204 m2. Det er 
BYA begrensningen på 25% av tomtens areal, som begrenser utbyggingsmulighetene på den 
aktuelle tomten. Denne tomten er en av få tomter innenfor reguleringsplanen som får sitt 
mulig bebygde areal begrenset av tomtestørrelsen. 
 
Denne eiendommen har en BYA på over 25 % av tomtens areal, selv om tilbyggene hadde 
vært utført som omsøkt i 2011. Det kreves ikke endret det som var lovlig bygd da, men det 
setter begrensninger for fremtidig bygging. Tak over inngangspartiet gjør at det blir en større 
BYA, og dermed en enda større overskridelse av BYA for eiendommen. 
 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon er at hjemmelshaver kan beholde et overbygd 
inngangsparti, som skjermer for vær og vind. Det er ikke tidligere hjemmelshaver Jon Paulsen 
som har oppført tiltaket, og han var ikke klar over at dette ikke var bygget i henhold til 
omsøkte tegninger. Det skal imidlertid ikke vektlegges i saken at tiltaket som er utført, ikke 
er utført av hjemmelshaver, dette kan skape en uheldig presedens for lignende saker. 
Fordelen med at det ikke kommer snø i inngangspartiet er en personlig fordel for den som 
eier eiendommen. 
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Ulempen ved å innvilge en dispensasjon er at hensynet bak bestemmelsen om 
utnyttelsesgrad blir vesentlig tilsidesatt. Det vil bli mer bebyggelse på eiendommen, enn hva 
som er tillatt i reguleringsplan. Dersom tiltakshaver hadde søkt kommunen om 
takoverbygget inngangsparti, ville denne blitt avslått, da det ikke er mer tilgjengelig BYA. 
Søknad om tillatelse til tiltak skal behandles etter gjeldende regelverk ved innsending av 
søknad. Dette ville ikke blitt tillatt i 2011. Sett hen til ny reguleringplan som kom i 2019, så 
ville det heller ikke blitt tillatt nå. Kommunedirektøren mener at dispensasjon fra 
utnyttelsesgrad i reguleringsplan ikke bør gis. Uavhengig av hvem som har oppført tiltaket, er 
det ikke i henhold til reguleringsbestemmelsene. Fritidsboligen er i utgangspunktet for stor, 
uten det takoverbygde inngangspartiet. En dispensasjon fra utnyttelsesgrad kan medføre 
presedens for senere saker.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra utnyttelsesgraden 
for eiendommen 11/75. 
 
Uavhengig av hvem som har oppført tiltaket, er ikke tiltaket i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Fritidsboligen er i utgangspunktet for stor, uten det 
takoverbygde inngangspartiet. Å tillate overbygget overskrider gjeldende reguleringsplan 
ytterligere, ved å sette hensynet til utnyttelsesgrad til side. Dette kan medføre presedens for 
senere saker. Ut fra en samlet vurdering har plan og miljøutvalget kommet frem til at 
ulempene ved å gi en dispensasjon vil være større enn fordelene. 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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GBNR 21/50 - TOMANNSBOLIG - ENGEMARK - DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: GBNR 021/050  
Arkivsaksnr.: 19/2279     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
21/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon av 03.12.2019 fra Norgeshus 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Byggesøknad av 3. desember 2019 
Reguleringsplan for Engemark, PlanID 201701 
 
Sammendrag: 
Norgeshus AS søker dispensasjon fra reguleringsplan for å bygge utenfor byggegrenser, for 
oppføring av carporter. Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplanen for Engemark ble vedtatt i kommunestyret 30.08.2018. I etterkant er 
overlatt til Norgeshus AS for bebyggelse. Det viser seg at Norgeshus AS sine ønsker for 
bebyggelse ikke passer med de byggegrenser som er inntatt i reguleringsplanen. 
 
Norgeshus AS søker dispensasjon fra byggegrenser i BF_2 i reguleringsplan for Engemark, 
planID 201701. Dette begrunnes med ønske om å bygge en tomannsbolig med carporter og 
egen parkering foran huset. Det er 2 meter byggegrense fra formålsgrensa, og det søkes om 
å få bygge en meter fra formålsgrensa mot sør og 1,7 meter fra formålsgrensa mot øst. En 
slik plassering av carporten vil utnytte tomta bedre, og muliggjøre to biloppstillingsplasser 
foran carporter og tomannsboligen.  
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Over vises utsnitt av reguleringsplankartet med byggegrenser til venstre og situasjonkart slik 
Norgeshus ønsker å bebygge arealet til høyre. Det vises at det er byggegrenser mot sør og 
øst som det søkes dispensasjon fra. 
 
Tiltaket er nabovarslet, og det er mottatt en nabomerknad fra Johannes Nermo, eier av 
gnr/bnr 18/1 f2. Han er bekymret for vegetasjonsbelte mot golfbanen. Tiltakshaver har svart 
at vegetasjonssonene i planen ikke blir berørt. Det er bare byggegrense innenfor areal avsatt 
til bebyggelse som berøres. 
 
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 ihht. 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 nødvendig med høring 
til 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). 

 
 
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. 
 
Formålet med byggegrensene i reguleringsplanen var å sikre en god plassering av byggene på 
de ulike tomtene. Det ble etterstrebet en høy utnyttelse. Byggegrensene på den enkelte 
tomt skulle sikre at byggene ble plassert mot nordøst på tomta, for å gi gode uteforhold.  
 
Norgeshus AS ønsker å legge carport ved siden av tomannsboligen Da blir de bebyggbare 
delene av tomta for smal. Tomta i seg selv er bred nok. Det blir mindre avstand til 
vegetasjonsskjermen, men den skal ikke berøres av tiltaket. Slik Norgeshus AS ønsker å 
bebygge tomtene vil intensjonen med gode uteoppholdsareal bli ivaretatt, ved at det blir satt 
av store arealer sørvest for husene. 
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Kommunedirektøren mener at slik Norgeshus AS har søkt om å bebygge tomtene ikke strider 
mot intensjonen i planen og bestemmelsen om byggegrenser. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Fordelen ved å gi dispensasjon er carport og parkering kan plasseres arealeffektivt øst for 
tomannsboligen. Dette skjermer uteoppholdsareal på vestsiden av bygget. Det kan ikke sies 
å være særlige ulemper ved å gi dispensasjon. 
 
Nabomerknaden frå Johannes Nermo gjelder nærhet til golfbanen. Det er ikke planer om å gå 
inn i vegetasjonsskjermen, og dermed skulle forholdet til golfbanen være ivaretatt. 
 
Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
 
Mindre endring av planen kontra dispensasjon 
Det har vært vurdert om det skulle gjøres en mindre endring av planen. Dette er en 
forholdsvis ny plan, og det er uheldig å starte med å gi dispensasjon fra en ny plan. Det som 
taler for en dispensasjon i stedet for en mindre endring av reguleringsplanen, er at om 
Norgeshus AS ikke bebygger alle tomtene etter planen, vil resten av tomtene måtte 
bebygges etter reguleringsplanen. Det settes derfor vilkår om at dispensasjonen gis bare for 
den bebyggelsesplanen som Norgeshus as har lagt fram. 
 
Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer Norgeshus AS 
dispensasjon fra byggegrensene i reguleringsplanen Engemark, planID 201701, for å bebygge 
BF_2 slik det fremgår av rammesøknad av 3. desember 2019. Fordelene med dispensasjon er 
klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres fra blir ikke tilsidesatt. Utearealene 
blir ivaretatt ved at det blir avsatt større arealer til uteopphold mot sørvest. 
 
Vilkår for dispensasjonen er at tomtene bebygges slik det fremgår av rammesøknad av 3. 
desember 2019 fra Norgeshus AS 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL LYNGSJØEN 
SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/422     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om varetransport med snøskuter til Lyngen, brev av 11. 02.2020 fra Gunnar 
Bjørnstad. 
Motorferdsel i utmark – varetransport med skuter til Lyngen, uttalelse fra Øyer fjellstyre av 
03.03.2020. 
 
Sammendrag: 
Gunnar Bjørnstad søker om tillatelse til å benytte leiekjører – Røde Kors - for 
snøscootertransport av kjøkkeninnredning, isolasjon, takplater, parafin, gass mm til hytte ved 
Lyngen, gnr/bnr/fnr 155/1/237. Det søkes om 2 turer i perioden 19. – 22. mars eller 
alternativt i perioden 26. – 29. mars. På retur vil det bli transport ut gammel isolasjon, papp 
og diverse skrot. I følge Røde Kors vil transporten trolig følge traseen – Holmsetra – Ner-Åsta 
– Øver-Åsta – Lyngen. Lyngen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter denne 
forskriften kan leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeider på hytter. Etter Kommunedirektørens vurdering er dette en kurant sak 
og foreslår med hjemmel i § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune at Gunnar Bjørnstad får tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av 
kjøkkeninnredning, isolasjon, takplater, parafin, gass mm til hytte ved Lyngen, samt tillatelse 
til uttransport av gammel isolasjon, papp og diverse skrot. 
 
Saksutredning: 
Gunnar Bjørnstad søker om tillatelse til å benytte leiekjører – Røde Kors - for 
snøscootertransport av kjøkkeninnredning, isolasjon, takplater, parafin, gass mm til hytte ved 
Lyngen, gnr/bnr/fnr 155/1/237. Det søkes om 2 turer i perioden 19. – 22. mars eller 
alternativt i perioden 26. – 29. mars. På retur vil det bli transport ut gammel isolasjon, papp 
og diverse skrot. I følge Røde Kors vil transporten trolig følge traseen – Holmsetra – Ner-Åsta 
– Øver-Åsta – Lyngen. 
 
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.  
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Lyngen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
dispensasjon i medhold av forskriftens § 5.  
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven  tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i  
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse.  
Øyer fjellstyre mener transport til hytte er et anerkjent nytteformål, som det i 
utgangspunktet skal være enkelt å få tillatelse til. Hytta ligger innenfor det indre området i 
Øyer, dette er årsaken til at det må fremmes spesiell søknad. 
 
Fjellstyret gir som grunneier tillatelse til transporten. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare, må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis 
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold av hytter eller tilsyn, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht skade og ulempe for natur og naturmiljø. 
Det er videre et mål at transport av materiell og utstyr til veiløse hytter i fjellet blir foretatt 
på vinterføre, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring. Det er ikke registrert sårbare 
eller truede arter langs omsøkte traseer. Utover vinteren kan det forekomme /oppholde seg 
villrein i de indre områdene i Øyerfjellet og dette må man ta hensyn til ved slik transport, slik 
at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være 
tilstrekkelig og en anser føre-var- prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller 
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ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket. Kommunedirektøren kan, under 
forutsetning om at motorferdselen foregår aktsomt og hensynsfullt, jf det som er nevnt 
ovenfor, ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i 
området. Det er imidlertid viktig at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret, og at det 
benyttes leiekjører under slik transport. Fjelloppsynet skal videre varsles før transporten 
gjennomføres. Forutsetningen for ordningen med leiekjøring etter motorferdselloven med 
tilhørende forskrifter er at det benyttes snøscooter. Følgelig er bruk av snøscooter vurdert 
som mest hensiktsmessig metode for slik transport på vinterføre.  
    
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av 
kjøkkeninnredning, materiell mm representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-
12. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Gunnar Bjørnstad tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av 
kjøkkeninnredning, isolasjon, takplater, parafin, gass mm til hytte ved Lyngen, samt tillatelse 
til uttransport av gammel isolasjon, papp og diverse skrot. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i perioden 19. – 22. mars eller i perioden 26. – 29. mars. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Transporten skal foregå langs traseen 

Holmsetra – Ner-Åsta – Øver-Åsta – Lyngen. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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GBNR 21/50 - 4 ENEBOLIGER - ENGEMARK - DISPENSASJON BYGGEGRENSE 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: GBNR 021/050  
Arkivsaksnr.: 19/2280     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
23/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon av 03.12.2019 fra Norgeshus 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Byggesøknad av 3. desember 2019 
Reguleringsplan for Engemark, PlanID 201701 
 
Sammendrag: 
Norgeshus AS søker dispensasjonfra byggegrenser i reguleringsplan for oppføring av 
carporter i tilknytning til inngangsparti. Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Reguleringsplanen for Engemark ble vedtatt i kommunestyret 30.08.2018. I etterkant er den 
overlatt til Norgeshus AS for bebyggelse. Det viser seg at Norgeshus AS sine ønsker for 
bebyggelse ikke passer med de byggegrenser som er inntatt i reguleringsplanen. 
 
Norgeshus AS søker dispensasjon fra byggegrenser i BF_1 i reguleringsplan for Engemark, 
planID 201701. Dette begrunnes med ønske om å bygge boliger med carport beliggende ved 
siden av boligen, slik at den tilrettelegges universelt. Dette vil gi enkel adkomst mellom 
carport og inngang. Tiltakshaver mener endra byggegrenser ikke vil få noen negative 
konsekvenser. Brannprosjektering mellom byggene ivaretas, selv om avstanden mellom 
byggene blir mellom 6 og 8 meter. 
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Over vises utsnitt av reguleringsplankartet med byggegrenser til venstre og situasjonskart 
slik Norgeshus ønsker å bebygge arealet til høyre. Det vises at det er byggegrenser mot sør 
som det søkes dispensasjon fra. 
 
Tiltaket er nabovarslet, og det er mottatt en nabomerknad fra johannes Nermo, eier av 
gnr/bnr 18/1 f2. Han er bekymret for vegetasjonsbelte mot golfbanen. Tiltakshaver har svart 
at vegetasjonssonene i planen ikke blir berørt. Det er bare byggegrense innenfor areal avsatt 
til bebyggelse som berøres. 
 
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 ihht. 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 nødvendig med høring 
til 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). 
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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. 
 
Formålet med byggegrensene i reguleringsplanen var å sikre en god plassering av byggene på 
de ulike tomtene. Det ble etterstrebet en høy utnyttelse. Byggegrensene på den enkelte 
tomt skulle sikre at byggene ble plassert mot nordøst på tomta, for å gi gode uteforhold. 
Derfor var byggegrensa mot sør lagt til 6 meter, slik at det skulle bli litt sydvendt 
uteoppholdsareal på den enkelte tomt.  
 
Norgeshus AS ønsker å legge carport ved siden av boligene. Da blir de bebyggbare delene av 
tomtene for smale. Tomtene i seg selv er brede nok. Det blir mindre enn 8 meter mellom 
byggene. Dette er Norgeshus AS klar over, og vil ivareta brannsikkerheten ved prosjektering 
av byggene. Det er ikke forbudt å sette opp bygg nærmere hverandre enn 8 meter, bare 
brannsikkerheten ivaretas. 
 
Slik Norgeshus AS ønsker å bebygge tomtene vil intensjonen med gode uteoppholdsareal bli 
ivaretatt, ved at det blir satt av store arealer sørvest for husene. 
 
Kommunedirektøren mener at slik Norgeshus AS har søkt om å bebygge tomtene ikke strider 
mot intensjonen i planen og bestemmelsen om byggegrenser. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Fordelen ved å gi dispensasjon er at boligene kan utformes med carport sammenbygd med 
bolighuset, og slik gi inngang i samme plan som parkering. Dette vil gi en universell 
utforming. Det kan ikke sies å være særlige ulemper ved å gi dispensasjon. 
 
Nabomerknaden fra Johannes Nermo gjelder først og fremst det bygget som grenser mot 
golfbanen. Det er ikke planer om å gå inn i vegetasjonssonen, og dermed skulle forholdet til 
golfbanen være ivaretatt. 
 
Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
 
 
Mindre endring av planen kontra dispensasjon 
Det har vært vurdert om det skulle gjøres en mindre endring av planen. Dette er en 
forholdsvis ny plan, og det er uheldig å starte med å gi dispensasjon fra en ny plan. Det som 
taler for en dispensasjon i stedet for en mindre endring av reguleringsplanen, er at om 
Norgeshus AS ikke bebygger alle tomtene etter planen, vil resten av tomtene måtte 
bebygges etter reguleringsplanen. Det settes derfor vilkår om at dispensasjonen gis bare for 
den bebyggelsesplanen som Norgeshus as har lagt fram. 
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Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer Norgeshus AS 
dispensasjon fra byggegrensene i reguleringsplanen Engemark, planID 201701, for å bebygge 
tomtene i BF_1 slik det fremgår av rammesøknad av 3. desember 2019. Fordelene med 
dispensasjon er klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres fra blir ikke 
tilsidesatt. Utearealene blir ivaretatt ved at det blir avsatt større arealer til uteopphold mot 
sørvest. 
 
Vilkår for dispensasjonen er at tomtene bebygges slik det fremgår av rammesøknad av 3. 
desember 2019 fra Norgeshus AS 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL JOGRIMEN 
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/518     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, brev av 13.02.2020 
fra Eiliv Kummen. 
Motorferdsel i utmark – transport til hytte ved Jogrimen, uttalelse fra Øyer fjellstyre av 
03.03.2020. 
 
Sammendrag: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av inventar, 
brensel og materiell til vedlikehold av hytte ved Jogrimen. Det søkes om inntil 2 turer i uke 14 
– 16. Jogrimen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter denne forskriften kan 
leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på 
hytter. Etter kommunedirektørens vurdering er dette en kurant sak og foreslår med hjemmel 
i § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Eiliv 
Kummen får tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av inventar, brensel og 
materiell til hytte ved Jogrimen.  
 
Saksutredning: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av inventar, 
brensel og materiell til vedlikehold av hytte ved Jogrimen. Det søkes om inntil 2 turer i uke 
14-16. 
Det søkes om 2 alternative traseer:  

1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen.  
2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen. 

 
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.  
Jogrimen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
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dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av varer, bagasje og utstyr mellom 
bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som dispensasjonssak etter 
§ 5. 
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven  tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i  
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Øyer 
fjellstyre mener transport til hytte er et anerkjent nytteformål, som det i utgangspunktet skal 
være enkelt å få tillatelse til. Hytta ligger innenfor det indre området i Øyer, dette er årsaken 
til at det må fremmes spesiell søknad. 
Fjellområdet østover fra Jogrimslia er i perioder brukt av villrein. I mars – april er dette gjerne 
dyr som har startet trekket mot kalvingsområdene langt sør, og i år har det gått dyr i 
området store deler av vinteren. Ved transport fra Goppollvegen bes det om at fjelloppsynet 
ved undertegnede varsles dagen før, for å kunne gi fersk informasjon om ev. villrein i 
området. Skal transporten skje fra Holmsetra kan dette gjøres uten nærmere varsel. 
 
Fjellstyret gir som grunneier tillatelse til transporten. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare, må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis 
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold av hytter eller tilsyn, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht skade og ulempe for natur og naturmiljø. 
Det er videre et mål at transport av brensel, materiell og utstyr til veiløse hytter i fjellet blir 
foretatt på vinterføre, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring. Det er ikke registrert 
sårbare eller truede arter langs omsøkte traseer. Utover vinteren kan det forekomme 
/oppholde seg villrein i de indre områdene i Øyerfjellet og dette må man ta hensyn til ved slik 
transport, slik at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Kunnskapsgrunnlaget i saken 



  Sak 24/20 

 Side 73 av 86   

anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var- prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. En 
ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket. Kommunedirektøren kan, 
under forutsetning om at motorferdselen foregår aktsomt og hensynsfullt, jf det som er 
nevnt ovenfor, ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i 
området. Det er imidlertid viktig at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret, og at det 
benyttes leiekjører under slik transport. Fjelloppsynet skal videre varsles før transporten 
gjennomføres. Forutsetningen for ordningen med leiekjøring etter motorferdselloven med 
tilhørende forskrifter er at det benyttes snøscooter. Følgelig er bruk av snøscooter vurdert 
som mest hensiktsmessig metode for slik transport på vinterføre.  
    
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av inventar, 
brensel og materiell til vedlikehold representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-
12. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 4 og 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder 
i Øyer kommune, får Eiliv Kummen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av inventar, 
brensel og materiell for vedlikehold til hytte ved Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 14 - 16.  
- Tillatelsen gjelder 2 altertive traseer: 1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – 

Jogrimen. 2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Ved bruk av trase 1 skal fjelloppsynet varsles dagen før transporten gjennomføres.  
- Denne tillatelsen 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 I 
FORBINDELSE MED JANTELOPPET 2020 
SØKER: ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/598     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med Janteloppet 4. april 2020, brev av 
24.02.2020 fra Øyer – Tretten Idrettsforening 
Løypekart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om motorferdsel i utmark i forbindelse med Janteloppet 2020, uttalelse fra Øyer 
fjellstyre av 03.03.2020. 
 
Sammendrag: 
Øyer – Tretten Idrettsforening fikk i sak 9/20, behandlet i Plan- og miljøutvalget 11.02.2020, 
tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med følgende arrangement; Hafjell 
Skimarathon, Øyersprinten, Ludde Open og Trollski Marathon. Janteloppet var ikke omfattet 
av denne tillatelsen og ØTI søker nå om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 
dette arrangementet. Søknaden omfatter bruk av prepareringsmaskin og snøscooter til 
opparbeiding av løyper, merking/skilting før arrangement, transport av materiell, varer og 
personell under arrangement, rydding av løyper etter arrangement, og bruk av snøscooter i 
forbindelse med TV produksjon. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av 
motorkjøretøyer i forbindelse med Janteloppet være til vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 6 i forskrift om motorferdsel i 
utmark og på islagte vassdrag at ØTI får tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i utmark i 
forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og nedrigging av Janteloppet 2020. 

 
Saksutredning: 
Øyer – Tretten idrettsforening (ØTI) søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse 
med Janteloppet 2020. ØTI fikk i sak 9/20, behandlet i Plan- og miljøutvalget 11.02.2020, 
tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med følgende arrangement: 

1) Hafjell Skimarathon 23. februar 2020 
2) Øyersprinten 24. februar 2020 
3) Ludde Open 4. april 2020 
4)  Trollski Marathon 18. april 2020 

Janteloppet var ikke omfattet av denne tillatelsen. Dette av den grunn at nødvendige avtaler 
og avklaringer mellom Lillehammer Skiklubb (LSK)/Redd Bull Norge, hhv teknisk arrangør og 
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eier av Janteloppet, og ØTI og Øyer Turskiløyper (ØT) ikke var på plass da ovenfor nevnte sak 
ble behandlet i Plan- og miljøutvalget. Det er nå inngått avtalefestet samarbeid mellom 
LSK/Redd Bull Norge og ØTI/ØT for gjennomføring av arrangementet.  Janteloppet skal 
arrangeres 4. april 2020. Janteloppet har start og mål ved Pellestova. Traseen for Janteloppet 
fremgår av vedlagte kart. 
Det søkes om bruk av prepareringsmaskin og snøscooter til opparbeiding av løyper, 
merking/skilting før arrangement, transport av materiell, varer og personell under 
arrangement, rydding av løyper etter arrangement, og bruk av snøscooter i forbindelse med 
TV produksjon. Nærmere behov for kjøring er spesifisert i søknaden – se vedlegg. 
ØT står for preparering av konkurranseløypene og bistår arrangør mht planlegging av 
løypetrase. Det blir tatt hensyn til vanlig påsketurisme og laget avlastningsløyper der dette er 
nødvendig for å få en forsvarlig avvikling av påsketurismen i fjellet. Det vil også fra 
arrangørens side være tilstrekkelig med løypemannskaper på kryssningspunkter og områder 
med stor trafikk for å informere og sørge for sikkerheten til løperne og påsketuristene i 
Øyerfjellet. 
 
Kjøretøyer som benyttes i forbindelse med arrangementet skal være merket med synlige ØTI 
/ LSK vimpler og alle førere skal være uniformerte. LSK har forsikringer som dekker frivillige, 
styreverv og komiteer, samt ansvarsforsikring i forbindelse med arrangementet. 
Iht retningslinjer og krav fra FIS/NIS skal det være medisinsk personell tilgjengelig under 
arrangementet og det nyttes en snøscooter til dette. Hvis Øyer – Tretten Røde Kors HK ikke 
kan stå ansvarlige vil dette behovet dekkes av LSK. 
 
ØTI og samarbeidspartnere vil sikre en forsvarlig og effektiv gjennomføring av arrangement. 
Man er kjent med Motorferdselsloven og tar hensyn til natur, naturmiljø og andre brukere 
ved motorisert ferdsel i utmark. Det er i arrangementets interesse å effektivisere logistikk og 
begrense kjøringen. Det vil spare arrangementet for tid, penger, maskin- og 
mannskapsressurser og redusere risiko ved f.eks. påkjørsler. 
 
Lovgrunnlaget: 
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. Iht. § 3 er motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre 
det følger av loven eller vedtak med hjemmel i loven. Iht. § 4a første ledd kan 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt av 
departement.  
 
Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 har 
hjemmel i motorferdselloven § 4a. Forskriftens § 3 regulerer motorferdsel på vinterføre. 
Etter § 3 første ledd bokstav e) er det tillatt med bruk av motorkjøretøy på vinterføre ved 
«opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for 
konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller 
turistbedrifter.» 
 
Iht. forskriften § 6 «kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5 dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen 
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måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.»  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
Iht fjellovens § 12 har er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse 
med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Fjellstyret skriver 
i sin uttalelse at de tidligere i år har uttalt seg positive til motorferdsel i forbindelse med ulike 
skiarrangementer i regi av ØTI. Grunnen til at Janteloppet kommer som egen sak er at 
Lillehammer skiklubb (LSK) er engasjert av Redd Bull som teknisk arrangør av Janteloppet, og 
det har vært behov for noen avklaringer og avtaler for gjennomføring og dette er nå på plass. 
Arrangementet foregår i påska og i områder med særdeles stor utfart. Det er derfor positivt 
at arrangøren planlegger løypetraseen i en løype med mindre ferdsel. Det nevnes at det vil 
bli etablert avlastningsløyper i områder med stor ferdsel, uten nærmere beskrivelse av hvor 
det er tenkt. Dette synes hensiktsmessig, men for å unngå ytterligere oppstykking av 
utmarka bør disse legges parallelt med etablerte løyper. 
 
I samsvar med fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse med arrangementet. Det imøteses 
imidlertid et bedre kart over løypetrase og avlastningsløyper.  
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
Kommunedirektøren mener at preparering av skiløper i etablerte traseer og for konkurranser 
kan gjennomføres uten særskilt tillatelse da dette har hjemmel direkte i forskriften § 3 første 
ledd bokstav e). Det er en forutsetning at dette foregår i regi av eks. idrettslag eller turlag. Ut 
fra søknaden mener kommunedirektøren at dette forholdet er i orden ved at det er inngått 
avtalefestet samarbeid mellom LSK/Redd Bull Norge og ØTI/ØT og at preparering foretas av 
ØT. 
 
Øvrig kjøring med motorkjøretøyer er i søknaden beskrevet til å være bl.a. stikking/merking 
av løyper, støttefunksjoner under rennavvikling, opprydning etter arrangement og bruk av 
snøscooter i forbindelse med TV produksjon. Etter kommunedirektørens vurdering er 
behovet som er skissert i tråd med forståelsen av «anerkjente nytteformål» og at kommunen 
som utgangspunkt bør gi tillatelse i saker som dette.  
 
I bakken ned fra Pellestova, langs Hitvegen, er det etablert ei avlastningsløype for avvikling at 
påsketrafikk fra Pellestova. På myrene like nord for Pellestova etableres det noen nye traseer 
for avvikling av start, runding og målgang. Fra toppen av Hafjell er konkurranseløypa lagt i en 
egen trase ned til Pellestova. Nedre del av denne følger grøfta til høydebassenget. Etter 
kommunedirektørens vurdering er dette viktig for å avvikle arrangementet på en trygg og 
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god måte. Man ser bl.a fra Hafjell Skimarathon at det kan være utfordrende å ha felles løype 
for konkurranse og for turskiløpere i dette området. Ellers mener kommunedirektøren at det 
er fornuftig at mesteparten av konkurranseløypene legges nordover fra Pellestova. Saken er 
oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. De mener også at det er fornuftig at en benytter 
løyper hvor det er mindre ferdsel og at det etableres avlastningsløyper i områder med stor 
ferdsel. Fjellstyret har i sin uttalelse etterlyst et bedre kart over løypetrase og 
avlastningsløyper. Endelig løypekart er nå forelagt. Kommunedirektøren mener i likhet med 
fjellstyret at det er viktig at det lages gode løypekart.  
 
Alle førere må ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe. Kommunedirektøren 
mener det skal føres kjørebok. Dette for å ha et bedre grunnlag til å vurdere behov ved 
senere arrangementer. Det er også viktig å kunne dokumentere kjøring overfor 
kontrollerende myndighet. Videre legges det til grunn at alle førere er uniformert og at 
ekvipasjen fører ØTI/LSK flagg som foreskrevet i søknaden. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter bestemmelsene i Naturmangfoldloven 
§§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht. kjente natur-
/miljøverdier som kan berøres og hvilke miljøkonsekvenser som en tillatelse vil medføre. En 
anser føre-var-prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet 
blir vesentlig påvirket av tiltaket. Når det gjelder miljøforsvarlige teknikker skal det kun 
nyttes beltegående kjøretøyer. En ser ikke at det kan oppstå varig forringelse av natur og 
landskap ved forsvarlig bruk i etablerte traseer.    
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med 
Janteloppet være til vesentlig skade eller ulempe på natur eller nærmiljø. Motorferdselen i 
forbindelse med arrangementet vil i all hovedsak foregå langs de etablerte løypetraseene. 
Avlastningsløype og nye traseer ligger i umiddelbar nærhet av eksisterende løyper og i 
område med mye aktivitet og ferdsel. Det legges til grunn at kjøring begrenses til et 
minimum og at all kjøring foregår aktsomt og hensynsfullt overfor andre som ferdes i de 
samme traseer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.1988 gis Øyer-Tretten Idrettsforening tillatelse til bruk av 
motorkjøretøyer i utmark i forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og 
nedrigging av Janteloppet 2020. 
 

2. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
 Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for 

forberedelse, gjennomføring og nedrigging av arrangement 
 All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 
 Alle førere skal være uniformert og ekvipasjer skal føre ØTI/LSK-flagg. Dette gjelder 

også i forberedelse og nedriggingsfase 
 Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe.  
 Det skal føres kjørebok 
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 Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER OG BAGASJE 
TIL HYNNA 
SØKER: KJERSTI AAS 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/840     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om leiekjøring påsken 2020, brev av 14.02.2020 fra Kjersti Aas 
Motorferdsel i utmark – transport til Hynna påsken 2020, uttalelse fra Øyer fjellstyre av 
03.03.2020. 
 
Sammendrag: 
Kjersti Aas søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer og 
bagasje fra Øvre Åstbru til Hynna påsken 2020. Det søkes om 2 turer. Hynna ligger innenfor 
det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune og må behandles som en dispensasjonssak etter § 5. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og bagasje 
til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med 
dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. Kommunedirektøren 
foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune at Kjersti Aas får tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og bagasje 
til Hynna.  
 
Saksutredning: 
Kjersti Aas søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer og 
bagasje fra Øvre Åstbru til Hynna påsken 2020. Det søkes om 2 turer. Transporten vil forgå 
langs ubrøytet veg. Fra Øvre Åstbru til Hynna er det 2,5 km. 1 km av denne strekningen ligger 
i Øyer kommune. Søker har opplyst at de tidligere har benyttet seg av Norsk Folkehjelp for 
transport av varer og at de ønsker å benytte seg av dem i år også. Norsk Folkehjelp Moelv og 
Omegn ble i sak 82/17 tildelt løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer for 
perioden 2017/18 – 2020/21. Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn er stasjonert på Øvre 
Åstbru. 
 
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. Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
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på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av varer, bagasje og utstyr mellom 
bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som dispensasjonssak etter 
§ 5.  
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Saker 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. Hytta ligger innenfor det indre området i Øyer, dette er årsaken 
til at det må fremmes spesiell søknad. 
 
Fjellstyret gir som grunneier tillatelse til transporten. 
 
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 lite sannsynlig i området Hynna. En anser føre-var-prinsippet som 
tilfredsstillende hensyntatt. Transporten vil foregå langs ubrøytet vinterveg. Fra Øvre Åstbru 
til Hynna er det 2,5 km. En ser dermed heller ikke at økosystemet blir vesentlig påvirket av 
tiltaket. Bruk av snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht naturskade. 
Forutsetningen for ordningen med leiekjøring etter motorferdselloven med tilhørende 
forskrifter er at det benyttes snøscooter. Følgelig er bruk av snøscooter vurdert som mest 
hensiktsmessige metode for slik transport på vinterføre. 
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Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og 
utstyr til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og bagasje fra 
Øvre Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer vintersesongen 2019/20. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
BRUK AV LEIEKJØRER FOR TILSYN OG MÅKING AV TAKSNØ 
SØKER: ODDVAR MÆHLUM 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/859     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til bruk av leiekjører for tilsyn og måking av taksnø på hytte på Bøsetra - 
brev av 02.03.2020 fra Oddvar Mæhlum. 
Søknad om transport med skuter til Bøsetra - uttalelse fra Øyer fjellstyre av 05.03.2020. 
 
Sammendrag: 
Oddvar Mæhlum søker om tillatelse til å benytte leiekjører for å komme seg inn til hytte ved 
Bøsetra for tilsyn av husene og for måking av taksnø. Det søkes om 1 tur. Bøstra ligger 
innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av 
leiekjører  for å komme seg inn til hytte ved Bøsetra for tilsyn av husene og for måking av 
taksnø 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 § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune at Oddvar Mæhlum får tillatelse til å benytte leiekjører for å komme seg inn til 
hytte ved Bøsetra for tilsyn av husene og for måking av taksnø.  
 
Saksutredning: 
Oddvar Mæhlum søker om tillatelse til å benytte leiekjører for å komme seg inn til hytte ved 
Bøsetra for tilsyn av husene og for måking av taksnø. Det søkes om 1 tur. Transporten vil 
forgå langs ubrøytet veg fra Øvre Åstbru. Søker har opplyst at han vil benytte Norsk 
Folkehjelp som leiekjører. Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn ble i sak 82/17 tildelt løyve for 
ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer for perioden 2017/18 – 2020/21. Norsk 
Folkehjelp Moelv og Omegn er stasjonert på Øvre Åstbru. 
 
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. Bøsetra 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. Bøsetra ligger innenfor det indre området i Øyer, dette er 
årsaken til at det må fremmes spesiell søknad. 
 
Fjellstyret gir som grunneier tillatelse til transporten. 
 
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 i området ved Bøsetra. En anser føre-var-
prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. Transporten vil foregå langs ubrøytet vinterveg. 
En ser dermed heller ikke at økosystemet blir vesentlig påvirket av tiltaket. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht naturskade. Forutsetningen for ordningen 
med leiekjøring etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter er at det benyttes 
snøscooter. Følgelig er bruk av snøscooter vurdert som mest hensiktsmessige metode for slik 
transport på vinterføre. 
    
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for å komme seg inn til 
hytte ved Bøsetra for tilsyn av husene og for måking av taksnø representere noen vesentlig 
skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Oddvar Mæhlum tillatelse til å benytte leiekjører for å komme seg inn til hytte 
ved Bøsetra for tilsyn av husene og for måking av taksnø. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur vintersesongen 2019/20. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/897     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Oversikt over delegerte vedtak 11.02.2020 – 17.03.2020 
Plan- og miljøutvalget 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedtakene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/898     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/20 Plan- og miljøutvalget 17.03.2020 
 
 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet til Gudbrandsdal energi produksjon AS datert 04.02.2020:  
VARSEL OM PÅLEGG OM UTREDNING AV FISKEPASSASJE PÅ UTLØPET AV GOPPOLLEN, ØYER 
KOMMUNE m/vedlegg 
 
Brev fra Fylkesmannen i Innlandet til Gudbrandsdal energi produksjon AS datert 04.02.2020:  
VARSEL OM OPPHEVELSE AV UTSETTINGSPÅLEGG I DJUPEN, ØYER KOMMUNE m/vedlegg 
 
Brev fra NINA datert 19.02.2020: 
MOTORFERDSEL I RONDANE I 2019 OG AKTIVITET I 2020 - VILLREIN MERKEPROSJEKT NINA 
 
Brev fra Innlandet fylkeskommune datert 11.02.2020: 
MØTEREFERAT - REGIONALT PLANFORUM 11.02.2020 
 
Brev fra KMD datert 26.02.2020: 
HØRING: FORSVARLIG BYGGKVALITET - RAPPORT FRA BYGGKVALITETUTVALGET 
 
Brev fra Innlandet fylkeskommune datert 05.03.2020: 
INNLANDSSTRATEGIEN 2020-2024 – HØRING m/vedlegg 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


