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DISPENSASJON PLANID 201307 - GBNR 17/203 - FRITIDSBOLIG -  MOSÆTERVEGEN 528 
 
 
Saksbehandler:  Mathilde Hjort Arkiv: GBNR 017/203  
Arkivsaksnr.: 20/478     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
87/21 Plan- og miljøutvalget 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i ESA sak 20/478 
Reguleringsplan for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15, Plan ID 201307 
 
Sammendrag: 
Tiltakshaver Mads Nordnes søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 3.3 og 4.3 
i reguleringsplan for Mosetertoppen, vedrørende taktekking, der det står at torv eller skifer 
skal benyttes som taktekking på alle bygg.  
Det foreligger tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig datert 08.07.2020, da prosjektert 
med skifer som taktekking.  
 
Kommunedirektøren tilrår ikke å gi dispensasjon fra punkt 3.3 og 4.3 i reguleringsplanen som 
omhandler taktekking, da de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt. 
 
Saksutredning: 
Saksutredning og bakgrunn: 
Det er søkt om dispensasjon for å bruke tretak på fritidsbolig på GBNR 17/203. 
 
Bestemmelse 3.3 og 4.3 angir at torv eller skifer skal benyttes som taktekking på alle bygg. 
Det søkes her om å benytte tre som taktekking, med begrunnelse i at dette vil dempe 
inntrykket av den store takflaten, og vil gi et bedre estetisk uttrykk på denne type 
fritidsbolig. 
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Illustrasjonen viser fritidsboligen slik søker nå ønsker at den skal se ut, med tretak. 

 
Fritidsboligen slik den var prosjektert, med skifertak. 
 
 

 
Illustrasjonen viser fritidsboligen slik søker nå ønsker at den skal se ut, med tretak. 
 



  Sak 87/21 

 Side 5 av 29   

 
Fritidsboligen slik den var prosjektert, med skifertak. 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I 
vurderingen er kommunen bundet av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke 
vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til 
andre myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er 
vurderingen at høring ikke er nødvendig. 
 
Naboer: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. Pbl § 21-3 i forbindelse med søknad om 
dispensasjon. Det er kommet inn én merknad fra nabo på gbnr 17/98, der det bemerkes at 
bygget er betydelig større enn andre i området med tretak, at de aller fleste hyttene i 
området har torvtak, samt at torvtak er å foretrekke som nærmeste nabo. Merknaden er 
besvart med at torvtak aldri har vært et alternativ, da hytten var prosjektert og godkjent 
med skifertak, samt at tretak vil være mer estetisk riktig på dette bygget. 
 
Plangrunnlag: 
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Eiendommen ligger i reguleringsplan for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15. 
Aktuelle reguleringsbestemmelser er 3.3 og 4.3, flg.: «Torv eller skifer skal benyttes som 
taktekking på alle bygg». 
 
Vurdering: 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 

 
Søker ønsker å benytte tre som taktekking. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene i 
planen at de eneste alternativene for taktekking er torv og skifer: «Torv eller skifer skal 
benyttes som taktekking på alle bygg.» Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at 
planområdet skal ha et helhetlig uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv og skifer 
er eneste tillatte taktekking, vil eventuelle andre former for taktekking skille seg vesentlig ut. 
Området fremstår som hovedsakelig utformet med torvtak. Dette har vært viktig ved 
utarbeidelse av planen. Tretak avviker i det vesentlige fra skifer og torvtak. Å tillate noe 
annet i dette tilfellet vil sette det estetiske hensynet bak bestemmelsen det søkes 
dispensasjon fra vesentlig til side.  
Det må bemerkes at tretak er benyttet på enkelte bygg innenfor planområdet, dog uten 
vedtatt dispensasjon, og bør derfor ikke tillegges vekt. Innenfor felt BFR 11-4 er det kun 
benyttet torvtak. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Det kan ikke 
gis dispensasjon. 
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
Fordelen ved å tillate tre som taktekking er ifølge søker først og fremst av estetiske hensyn. 
Det begrunnes med at tretak vil passe bedre til fritidsboligen med et moderne uttrykk, samt 
at tretak vil «dempe den store overflaten (…) og medføre et mindre markant bygg som glir 
mer inn i terrenget», jf. søknaden. Det ønskes å benytte treverk av samme utførelse som 
øvrig panel på tiltakets yttervegger for å skape en helhet.  
 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private 
fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. Det argumenteres i søknaden for at tretak 
passer bedre til hytta, men dette kan ikke sies å være noen areal- eller 
ressursdisponeringsmessig fordel. Fritidsboligen var prosjektert og godkjent med skifertak, 
og man kan stille spørsmål om ikke utformingen av hytta burde vært tilpasset tillatte 
taktekkingsmaterialer på et tidligere tidspunkt. 
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Ei heller kan det sies å være en fordel som kommer planområdet til gode. Det hevdes i 
søknaden at 4-5 hytter i en omkrets på 150m har tretak per i dag. Ingen av disse har fått 
innvilget dispensasjon gjennom politisk behandling i Øyer kommune. Nesten samtlige hytter 
innenfor planområdet har torvtak, mens noen få har skifertak. Det argumenteres videre at 
«(…)omkringliggende område er i all hovedsak ferdig utbygd, og et tak tekket med treverk vil 
bidra til å reflektere omkringliggende bebyggelse som en ivaretatt helhet». 
Kommunedirektøren kan ikke se at det å bryte med reguleringsplanens bestemmelser for 
taktekking er med på å reflektere eller berike omkringliggende bebyggelse. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking av tre er for det første at området vil 
framstå mindre ensartet. Det som vil framstå som en stor sammenhengende flate bør etter 
kommunedirektørens mening tekkes med samme materiale som omkringliggende 
bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar situasjon, 
der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Uthuling av planen er en ulempe 
av betydning. Det er ikke tidligere gitt tillatelse til tretak gjennom dispensasjonsbehandling 
innenfor reguleringsplanen, og at enkelte hytter likevel har tretak kan ikke tillegges betydelig 
vekt ved vurdering av den enkelte sak. 
 
Konklusjon: 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi 
dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Plan- og Miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen taktekking en reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 og 4.3 angir. De to vilkårene i 
§ 19-2 er ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er reell sjanse for uheldig 
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke 
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i planområdet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Mathilde Hjort 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON PLANID 201301 - GBNR 17/260  - GARASJE - MÅSÅBERGVEGEN 34 
 
 
Saksbehandler:  Mathilde Hjort Arkiv: GBNR 017/260  
Arkivsaksnr.: 20/4201     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
 
88/21 Plan- og miljøutvalget 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om byggetiltak og dispensasjon med relevante vedlegg  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/4201 
- Reguleringsplan for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen 

 
Sammendrag: 
Mestergruppen Arkitekter søker på vegne av tiltakshaver Jack Ragnar Lund om dispensasjon 
fra bestemmelse 4.5 i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen, som angir 
maksimal utnyttelsesgrad av eiendommen. Her tillates samlet bebygd areal (BYA) på inntil 
200 m2, og inntil 20% av tomtens areal. 
I forbindelse med søknad om tillatelse til å bygge garasje på eiendommen, søkes det om 
dispensasjon på overskridelse av maksimal utnyttelsesgrad med 29,7 m2, noe som vil gi 
eiendommen en ny total BYA på 229,7 m2, eller 15,29%. 
I reguleringsbestemmelse 4.5 står det også at det kan bygges garasje på inntil 40 m2 BYA. Det 
søkes om å få bygge en garasje på 42 m2 BYA, og det søkes derfor også om dispensasjon fra 
denne delen av bestemmelsen. 
 
Kommunedirektøren tilrår ikke å gi dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjell skianlegg, 
Mosetertoppen bestemmelse 4.5 som omhandler utnyttelsesgrad, da de lovbestemte 
vilkårene ikke er oppfylt. 
 
Saksutredning: 
Saksutredning og bakgrunn: 
I forbindelse med søknad om bygging av garasje på eiendommen GBNR 17/260 søkes det om 
dispensasjon for overskridelse av tillatt maksimal BYA på 200 m2, samt dispensasjon for 
overskridelse av maksimalt tillatt BYA for garasje på 40 m2. Eiendommen har i dag en total 
BYA på 187,7 m2, og det ønskes nå å bygge en garasje på 42 m2. Dette vil gi eiendommen en 
utnyttelse på 229,7 m2 BYA. 
 
Begrunnelse for dispensasjonsbetingende tiltak er at dette vil gi plass til garasje som vil 
kunne skjerme bil og skiutstyr fra vær og vind, da eiendommen ligger utsatt for mye snø og 
nedbør. 
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Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I 
vurderingen er kommunen bundet av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke 
vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
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dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til 
andre myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er 
vurderingen at høring ikke er nødvendig. 
 
Naboer: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. Pbl § 21-3 i forbindelse med søknad om 
dispensasjon. Det er ikke kommet inn merknader til tiltaket. 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. Aktuelle 
reguleringsbestemmelser er punkt 4.5, som omhandler bebyggelse på enkelttomter: «På den 
enkelte tomt kan det oppføres 3 bygninger (…) Samlet bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 
200 m2. Bebygd areal (BYA skal ikke overstige 20% av tomtens areal (…), uthus/garasje skal 
ikke overstige 40 m2 bebygd areal (BYA).» 
 
Vurdering: 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 

 
Søker ønsker å bygge en garasje på eiendommen. Det fremgår av reguleringsbestemmelsene 
i planen at samlet bebygd areal ikke skal overstige 200 m2, eller 20% av tomtens areal. 
Formålet bak denne bestemmelsen er å regulere bygningsmassen på den enkelte eiendom, 
og forholdet til omgivelsene og planområdet. Den aktuelle eiendommen ligger i området 
BFR 12, som er delt opp i enkelttomter på ca 1100-1500 m2. Den aktuelle eiendommen er en 
av de større tomtene. 
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Utklipp fra Plan-ID 201301 Hafjell skianlegg, Mosetertoppen 
Godkjent av kommunestyret den 19.02.2015 
 
I reguleringsplanen er altså utnyttelsesgraden regulert som både % BYA og en maksimal BYA 
i m2. Bebygd areal skal uansett ikke overstige 200 m2. Tomten er i dag bebygd med 187,7 m2 
BYA, fordelt på en fritidsbolig på 162,7 m2 og et anneks/uthus på 25 m2. Dersom det i tillegg 
oppføres en garasje på 42 m2, vil den maksimale utnyttelsesgraden overskrides med 29,7 m2. 
Ettersom eiendommen allerede er bebygd med to bygninger tett opp mot maksimal 
utnyttelsesgrad, og det i tillegg søkes om å bygge en garasje som også overstiger den 
maksimale angitte BYA for garasje i planen, er kommunedirektøren av den oppfatning at det 
er vanskelig å se grunnlag for å fravike fra det som står i bestemmelsen, uten at denne blir 
satt vesentlig til side. Det er ikke uttrykt ønske fra søker om å rive deler av eksisterende 
bebyggelse for å frigi areal til utnyttelse. 
 
Den høyeste angitte BYA i hytteplanene i Øyer kommune er 204 m2, og den aktuelle 
reguleringsplanen for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen er således ikke unik. Planen er 
forholdsvis ny, og formålet for området har ikke endret seg siden planen trådte i kraft. Det er 
heller ikke tidligere blitt innvilget dispensasjon fra bestemmelser om utnyttelsesgrad i denne 
reguleringsplanen 
 
Når det gjelder garasjens størrelse, så er det i reguleringsplanen fastsatt til maksimalt 40 m2. 
Dette er gjort for å sikre tilstrekkelig størrelse på garasje til parkering. Hensikten med denne 
bestemmelsen blir som for maksimal utnyttelse av tomten. Størrelsen på garasjer er også lik 
i mange reguleringsplaner i Øyer kommune.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. Det kan ikke 
gis dispensasjon.  
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den interesseavveiningen som må 
foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes opp mot ulempene. 
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være 
begrunnet i grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å 
legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver 
påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det 
kan diskuteres hvor grensen går mot private fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. 
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Ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening 
altså kunne vektlegges til en viss utstrekning. 
 
Fordelen ved å tillate en garasje på eiendommen er i følge søker at det «vil gi mulighet til å 
oppbevare bil skjermet fra vind og vær i et område med mye snø og nedbør. Det vil også gi 
oppbevaringsmulighet for sportsutstyr og andre ting som ellers ville blitt plassert utenfor 
fritidsboligen, noe som igjen vil gi et bedre inntrykk for omgivelsene».  
 
Det er forståelig at det kan være ønskelig å beskytte bil og utstyr fra vær og vind. 
Kommunedirektøren er likevel av den oppfatning at denne problematikken kan løses 
innenfor de rammer som er gitt i reguleringsbestemmelsene. Planen er utformet slik at det 
legges til rette for 3 bygninger på hver eiendom, der én av dem er garasje. Tiltakshavers 
personlige behov for å overskride utnyttelsesgraden ved å bygge en garasje, som i seg selv 
overskrider angitt maksimal BYA for garasjer i planen, kan således kun tillegges meget 
begrenset vekt.  
 
Ulempene ved å tillate en overskridelse av maksimal utnyttelsesgrad i 
reguleringsbestemmelsene er for det første at det bryter med hensikten bak bestemmelsen, 
som er til for å regulere den totale bygningsmassen på hver enkelteiendom. Det er videre 
uheldig å dispensere fra en forholdsvis ny plan, der formålet ikke er endret. Dispensasjoner 
vil være med på å uthule planen. Dette er en ulempe som må tillegges stor vekt. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene er klart større enn ulempene, og kommunen 
har ikke hjemmel til å gi dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt.  
 
Kan-skjønnet 
Selv om de to vilkårene ikke er tilstede, knyttes det en betraktning til presedensvirkning. Det 
er de siste årene ikke gitt dispensasjon fra BYA-utnyttelsesgrad i fritidsbebyggelsen i Øyer. 
Det er en reell sjanse for uheldig presedensvirkning ved å tillate høyere utnyttelse av 
enkelteiendommer og enkeltbygg, jf. kommunens «kan-skjønn», og det er heller ikke 
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i planområdet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Plan- og Miljøutvalget (PMU) søknad 
om overskridelse av utnyttelsesgrad angitt i reguleringsbestemmelse punkt 4.5. De to 
vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er reell sjanse for 
uheldig presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke 
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i planområdet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Mathilde Hjort 
Kommunedirektør 
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2. GANGS BEHANDLING - PLANID 201301 - TILDELING AV OFFISIELL ADRESSE - VEGNAVN 
OG SKRIVEMÅTE - HAFJELL SKIANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201301  
Arkivsaksnr.: 20/212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/21 Plan- og miljøutvalget 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1, 3 , 4 og 5.  
2. Tilråding fra «Språkrådet» den 11.02.2021.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Protokoll fra møte i PMU den 20.04.2021 sak 46/21 
 
Sammendrag: 
Vegnavn og skrivemåter for vegparseller innenfor reguleringsplanen, planid 201301 «Hafjell 
skianlegg» har ligget ute til høring. Det har ikke kommet inn merknader til vegnavnene. 
Kommunedirektøren tilrår at Plan og miljø utvalg (PMU) vedtar vegnavn og skrivemåte innenfor 
reguleringsplanen, planid 201301 «Hafjell skianlegg» i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn som de har ligget ute på høring:  
Veg 1: Vintervegen  
Veg 3: Mosætervegen (del 2)  Mosætervegen forlenges frem til Mosætertoppen skistadion. 
Første del (190m) av «Skåklevegen» utgår og erstattes av Mosætervegen.  
Veg 4 : Skåka  
Veg 5: Kvimsen  
 
Saksutredning: 
Det henvises til saksutredning i 1.gangsbehandling i PMU (Plan og miljø utvalget) den 20.04.2021 
sak 46/21.  
Følgende høringsforslag til vegnavn og skrivemåte fra vedtak den 20.04.2021, har vært 
annonsert til høring i GD den 26.mai 2021, og lagt ut på kommunens internettside under 
høringer med høringsfrist 16.juni 2021.  
 

Høring av vegnavnforslag 
Vegadressenavn 
Plan- og Miljøutvalget i Øyer kommune, har i sammenheng 
med offisiell adressetildeling med hjemmel i matrikkelloven 
§21 og lov om stadnavn, vedtatt den 20/04-2021 i PMU sak 
46/21, å legge følgende navneforslag med navn og 
skrivemåte på veger ut på høring: 
Forslagene er: 
-innenfor reguleringsplaner: 
Planid 201301 «Hafjell skianlegg» 
Veg 1+2: Vintervegen 
Veg 4 : Skåka 
Veg 5: Kvimsen 
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Mosætervegen forlenges frem til Mosætertoppen skistadion. 
Første del ( 190m) av «Skåklevegen» utgår og erstattes av 
Mosætervegen. 
Navneforslagets saksdokumenter kan sees på Øyer kommunes 
hjemmesider under Høringer og kunngjøringer eller. under: 
/Poltikk i Øyer kommune/ Møtekalender og politiske dokumenter 
Spørsmål kan rettes til Johnny Høglien, 
eller sendes Øyer kommune, postmottak@oyer.kommune.no. 
Høringsfristen er 16. juni 2021. 

 
Forslag til vegnavn er oversendt Språkrådet, som har gitt sin tilrådning den 11.02.2021.  Det 
anses ikke nødvendig med ny høring hos Språkrådet, da det ikke har fremkommet nye navn eller 
skrivemåter i saken.   
 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap 12, 
skal kommunen tildele vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definerte 3 (+1 som 
forlenges) stk vegparseller for offisiell adressetildeling innenfor reguleringsplanen « Hafjell 
skianlegg» med planid 201301 på «Mosætertoppen».  
Reguleringsplan er vedtatt av kommunestyre den 19.02.2015, sak 7/15.  
Etter dette er det administrativt vedtatt 4 tomtedelingsplaner/situasjonsplaner innenfor 
planområdet:  
- Tomtedelingsplan for BR1 og BFR2 08.11.2016  
- Tomtedelings/Situasjonsplan delområde FB7, BFR1+2 13.06.2018  
- Tomtedelingsplan delområde FB7/BFR 3+4+5 10.02.2019  
- Situasjonsplan delområde BFR6+7 23.08.2018 (endra 04.01.2019)  
Dette er brukt som grunnlag for adressetildelingen.  
 
Forklaring til navneforslagene: 
Veg 1: Vintervegen - Denne vegens hovedlinje følger den gamle vintervegen for hest mellom 
Mosætra og Hita.  
Veg 4 : Skåka – bestemt form skåka, flertall sjæk. Laust drag for hesteredskap eller 
hestekjøretøy. En skåk på hver side av hesten, altså de to sjæk`n.  

 
Veg 5: Kvimsen  - best form kvimsen. I hjørnet der skåka og humulen (tverrtre som binder 
sammen de to sjæk`n ned mot slede eller redskap)  er føyd sammen, er det festet en oval 
jernlekk. En tilsvarende lekk er festet på redskapen. Sammenføyningen blir låst med en tre-bleig 
som lett kan fjernes ved uhel eller redskapsskifte. Dette er kvimsen.  
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Vurdering: 
Det har ikke kommet inn andre forslag eller merknader til navneforslag med skrivemåte innenfor 
høringsfristen.  
Språkrådet har gitt sine merknader til de nye navneforslagene Vintervegen, Skåka og Kvimsen.  
De mener skrivemåten til Vintervegen og Kvimsen er grei, men mener at Skåklevegen og Skåka 
burde vært skrevet «Skok- « etter gjeldene rettskriving, og at navnene bør antyde en ferdselsåre.  
De mener samtidig det er positivt at kommunen trekker inn tradisjonelt ordtilfang i valget av nye 
vegnavn.  
 
Kommunedirektøren mener skrivemåten Skåklevegen og Skåka er i henhold til nedarvet uttale 
i.h.t lov om stadnavn (§ 4) som slår fast at:  

Skrivemåten av stadnamn skal byggje på, den nedarva lokale uttalen og gjeldande 
rettskrivingsprinsipp. 
Ved lovrevisjonen i 2015 kom formålsparagrafen om kulturminnevern (§ 1) inn i lova 
som sier at:  
Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei 
ei skriftform som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og 
medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. 

 
Navnene er et tillegg til tidligere gruppenavn som er tilknyttet skogsdrift i området. Det har ikke 
vært innvendinger mot tidligere vedtatt vegnavn i området som f.eks Pjeksen og Stuttingen.   
Kommunedirektøren mener det ikke nødvendigvis må legges til -veg, - gutua, - stien, - bakken etc  
i andre ledd i alle veg/adressenavn.  Det bør være logisk å finne frem til Skåka langs Skåklevegen.  
 
Å ta i bruk navn på geografiske og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon for 
navnsetting av veger i Øyer kommune.  
 
De foreslåtte navn finnes ikke sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før.  
 
De foreslåtte adressenavn må anses være gode og varige og forhold til matrikkelovens og 
stadnavnloven`s intensjon, formål og prinsipper. Navneforslagene tilfredsstiller også alle 
generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6:  

Utdrag fra veileder: 
Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde:  
 Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering  
 Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen  
 Navnet bør passe på stedet  
 Navnet bør ikke virke støtende eller komisk  
 Navnene bør være varierte  
 Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  
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 En bør unngå å bruke navn på nålevende personer. Generelt tilrådes 
tilbakeholdenhet i bruk av personnavn.  
 Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes 
tjenlig, men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives.  

 
Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper.  
Kulturhistorisk verdi vil bli bevart i navn, som er et av hovedformålene i fastsetting av offisielle 
vegadresser (vegnavn + nummer), sammen med det å finne frem.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget (PMU) vedtar følgende vegnavn og skrivemåte innenfor reguleringsplanen, 
planid 201301 «Hafjell skianlegg» i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t 
matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
Veg 1: Vintervegen  
Veg 3: Mosætervegen (del 2)  Mosætervegen forlenges frem til «Mosætertoppen skistadion». 
Første del ( ca 190m) av «Skåklevegen» utgår og erstattes av Mosætervegen.  
Veg 4 : Skåka  
Veg 5: Kvimsen  
 
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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PLANID 153A - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - DEL AV LISÆTRA 2 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 153A  
Arkivsaksnr.: 21/1095     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/21 Plan- og miljøutvalget 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
  
1. Plankart, Del av Lisætra 2 153A 
2. Reguleringsbestemmelser, Del av Lisætra 2 153A 
3. Plankart, Lisætra 2 153B 
4. Reguleringsbestemmelser, Lisætra 2 153B 
5. Varsel om oppstart av planarbeid – høring av opphevelse av reguleringsplan 
6. Merknad fra Statens vegvesen  
7. Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet  
8. Merknad fra NVE  
9. Merknad fra adv. Jarran Dolve på vegne av Dag E. Rognlien 
10. Merknad fra Jan Halvor Berg 
  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 tilrår kommunedirektøren at 
kommunestyret i Øyer opphever reguleringsplan Del av Lisætra 2 planid 153A.   
 
Saksutredning: 
Øyer kommune vedtok en større reguleringsendring av Lisætra 2 planid 153B den 28.03.19. 
Kommunedirektøren ser det hensiktsmessig å foreta en opprydding da det er to 
reguleringsplaner som dekker det samme området.  
 
Gjeldende plan 
Reguleringsplan Del av Lisætra 2 planid 153A ble vedtatt 25.08.16 (sak 76/16), og var en 
omregulering for en del av reguleringsplan Lisætra 2. Hensikten med omreguleringen var å 
fortette i det eksisterende hytteområdet. Tre nye tomter ble regulert inn.  
 
Ny revisjon i 2019 
Det ble foretatt en ny revisjon av hele planområdet Lisætra 2 planid 153B i 2019, som også 
omfatter Del av Lisætra 2 planid 153A. Plankart og reguleringsbestemmelser ble revidert, og 
det ble foretatt flere endringer i plankartet og reguleringsbestemmelsene. 
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Øyer kommune har i dag to reguleringsplaner som dekker det samme området, og det er 
hensiktsmessig at den nyeste omreguleringen fra 2019 skal få juridisk virkning i sin helhet. I 
reguleringsplan for Lisætra 2 planid 153B kan det føres opp 256 fritidsboliger og 24 
leiligheter. Reguleringsplan for Del av Lisætra planid 153A regulerer kun 5 tomter. Ettersom 
planid 153B er av nyere dato, er det bedre at denne planen får juridisk virkning i sin helhet. 
Byggegrenser i plankartet er tegnet inn langs hovedveier i reguleringsområdet med hensyn 
til snøopplag og trafikksikkerhet. Ved å oppheve Del av Lisætra 2 planid 153A vil 
byggegrenser på 6 meter for to tomter bli fjernet, og de generelle byggegrensene som 
reguleres av plan- og bygningsloven § 29-4 vil være gjeldende (4 meter for bygninger med 
beboelse). 
 
Kommunedirektørens forståelse har vært at reguleringskartet fra 2019 har hatt forrang ved 
motstrid mellom reguleringskartet fra 2016 jf. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. 
Kommunedirektøren har derfor behandlet byggesaker etter plankartet fra 2019, frem til 
Statsforvalteren i Innlandet omgjorde sitt eget vedtak i en klagesak den 26.04.21. 
Kommunedirektøren har derfor godkjent en byggesøknad etter plankartet fra 2019, og hytta 
ble bygget ferdig før statsforvalteren omgjorde sitt vedtak.   
 
Kommunedirektørens vurderinger ved høring 
Dersom planen oppheves vil reguleringsplan for Lisætra 2 planid 153B bli gjeldende i sin 
helhet. Per i dag er det to planer som har juridisk virkning for det samme området, og 
bestemmelser og plankart i begge planene må til enhver tid tolkes opp mot hverandre for å 
vurdere hvilken bestemmelse som har juridisk virkning. Det krever grundige undesøkelser av 
planmaterialene. Kommunedirektøren har forståelse for at opphevelse av planen medfører 
at byggegrenser på 6 meter blir fjernet på to tomter, og at det utgjør en ulempe for gbnr. 
18/176 og 18/179. På den annen side er tomtene plassert inn et større regulert 
hytteområde, og det vil alltid være en risiko for et regulert område vil kunne bli fortettet 
eller endret i fremtiden. Ingen har et juridisk krav på å få ha 6 meter byggegrense for all 
fremtid. Kommunedirektøren ønsker å se helhetlig i planområdet etter revideringen som ble 
foretatt i 2019, og mener at det ikke er riktig at to av ca. 260 tomter skal ha særskilt 
byggegrenser mot fritidstomter. Derfor ble byggegrensene fjernet i plankartet fra 2019. 
 
Prosess 
Varsel om oppstart av planarbeid, - høring for opphevelse av eldre reguleringsplan planid 
153A – Del av Lisætra 2, ble sendt på høring 21.04.2021, med frist for merknader 
01.06.2021. Ved fristens utløp var det kommet 5 merknader.  
 
1. NVE, brev av 06.05.2021, viser til generelle krav til utredning og dokumentasjon der planer 
berører nedbørsfelt, flom- og overvannshåndtering mv. 
 
 
2. Statens vegvesen, brev av 12.05.2021, har ingen merknader.  
 
 
3. Statsforvalteren i Innlandet, brev av 27.05.2021, skriver i sin kommentar til varslingen at 
Statsforvalteren ikke kan se at forslag om oppheving av reguleringsplanen har virkninger for 
nasjonale eller viktige regionale hensyn, og har ingen vesentlige merknader til saken. 
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4. Advokat Jarran Dolve, Help forsikring AS, brev av 27.05.2021, skriver på vegne av Dag E. 
Rognlien at kommunen ikke har anledning til å endre planbestemmelsene om byggegrense i 
plan 152A og har bundet sin forvaltningsmyndighet knyttet til byggegrensen. Dolve skriver at 
byggegrensen ble inntatt etter merknader fra naboer i forbindelse med omregulering fra LNF 
til fritidsbebyggelse. Det blir reist spørsmål om kommunens habilitet.  
 
Kommunedirektørens svar på merknader  I forbindelse med fortetting av området i 2016 
foreslo kommunedirektøren 6 meter byggegrense på deler av to tomter. I revideringen av 
Lisætra 2 153B ble hele planområdet vurdert samlet, og det ble ryddet opp i byggegrenser i 
plankartet. Kommunedirektøren mener at hele området bør ha like bestemmelser om 
byggegrenser der det ikke foreligger spesielle grunner (eksempelvis hensyn til snøopplag og 
trafikksikkerhet). Selv om kommunen vedtok 6 meter byggegrense på to tomter i 2016, har 
kommunen hjemmel til å endre byggegrensene ved en senere revidering. Kommunen er ikke 
bundet av sin forvaltningsmyndighet.    
 
Kommunen ønsket å rydde opp i byggegrenser i revideringen av Lisætra 2 153B, og det var 
en glipp at byggegrensene for de to aktuelle tomtene ikke ble nevnt i planmaterialene, selv 
om det det fremgikk av reguleringskartet at byggegrensene var fjernet. Kommunens 
forståelse har vært at plankartet i reguleringsplan for Lisætra 2 153B er gjeldende uten 
byggegrenser for de to nevnte tomtene. Administrasjonen har derfor behandlet byggesaker 
etter dette plankartet. Kommunedirektøren ønsker nå å oppheve reguleringsplan for Del av 
Lisætra 153A, slik at byggegrenser hytter imellom følger plan- og bygningslovens 
bestemmelse om 4 meter for samtlige hyttetomter innenfor et sammenhengende 
planområde på ca. 260 tomter.  Lisætra 2 153B får da juridisk virkning for forvaltning av 
samtlige tomter. Kommunedirektøren mener at det er uheldig å ha to avvikende planer som 
dekker det samme området, og Del av Lisætra 153A skulle i sin helhet vært opphevet da det 
ble foretatt en større revidering av et større planområde i 2019.  
 
Kommunedirektøren kan ikke forstå hvorfor det er reist spørsmål knyttet til habilitet. 
 
5. Jan Halvor Berg, brev av 31.05.2021, skriver at det ikke er grunnlag for å endre 6 meter 
byggegrense som ble vedtatt i 2016. Byggegrensen skulle bidra til å ivareta deres interesser 
da området ble omregulert fra LNF til fritidsbebyggelse, og Berg ønsker at reguleringsplanen 
beholdes. 
 
Kommunedirektørens svar på merknader  Det er grunnlag for å endre byggegrenser og 
oppheve planen i sin helhet, selv om det var regulert inn en byggegrense i 2016 som en 
kompensasjon for fortetting. Kommunedirektøren viser for øvrig til kommentarene ovenfor.  
 
Vurdering: 
De innkomne merknader er gjennomgått over og kommunedirektøren har følgende 
kommentar til merknadene;  
Innkomne merknader gir ingen nye momenter i forhold til kommunedirektørens vurderinger 
ved utsendelse av varsel og høring av opphevelse av reguleringsplanen. Kommunedirektøren 
tar merknadene til etterretning.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan Planid 153A – Del av Lisætra 2. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - DISPENSASJON - PLANID 102B - GBNR 155/64  - 
OMLEGGING TIL TRETAK 
SAK 21/472 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 155/064  
Arkivsaksnr.: 21/1743     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/21 Plan- og miljøutvalget 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Klager, 09.06.21, 17.06.21 
- Avslag, 18.05.21 
- Søknad, 18.03.21 
- Reguleringsbestemmelser (Hafjell Media IV, Hafjelltoppen hyttegrend)  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser om 
taktekking den 18.03.21. Vedtak om avslag ble fattet den 18.05.21. Kommunen mottok en 
klage på vedtaket den 09.06.21 fra Per og Øidis Lomsdalen (representert av Haakon Løvaas 
Haaland), heretter kalt klager. I klagen anføres at vedtaket ikke er begrunnet. Kommunen 
forstod da at vi kun hadde sendt over plan- og miljøutvalgets behandling uten 
administrasjonens begrunnelse. Vedtaket i sin helhet ble sendt til klager den 11.06.21, og 
det ble gitt en utsatt klagefrist.  
 
Kommunen mottok en ny klage den 17.06.21. I klagen anføres i hovedsak at vilkårene for å 
innvilge dispensasjon er oppfylt og at avslaget utgjør usaklig forskjellsbehandling. Subsidiært 
anføres at det er foreligger saksbehandlingsfeil som følge av manglende vurdering og 
begrunnelse.  
 
Klager har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
 
Vurdering: 
 

 Klager anfører at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
Klager skriver at hensyn bak bestemmelsen om krav til type taktekking er estetikk og 
enhetlig utforming av fritidsboligene i området. Klager skriver videre at fritidsbebyggelsen 
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ikke vil bli skadelidende ved å innvilge dispensasjon da det søkes om å bygge et 
normalt/klassisk tretak samt at flere nabohytter i området har tretak på hyttene sine.  
 
Klager viser til seks eiendommer som har tretak i området. Kommunedirektøren finner grunn 
til å kommentere eiendommene som er nevnt i klagen;  
 

- Nysætervegen 50 (gbnr. 155/138): Bygget før gjeldende reguleringsplan om krav til 
taktekkingsformer ble vedtatt. Igangsettingstillatelse ble gitt i 1992.  

- Lunnstadmyrvegen 421 (gbnr. 155/74): Kommunen innvilget dispensasjon i sak 47/19 
i 2019. Her innstilte administrasjonen negativt da vilkårene i pbl. § 19-2 ikke var 
oppfylt. Planutvalget innvilget dispensasjon «av miljøhensyn». 

- Lunnstadmyrvegen 388 (gbnr. 155/51): Rammetillatelse ble gitt den 22.02.14. 
(Vedtak om taktekkingsform er datert 20.10.11.) Det fremstår på tegningene at det 
skal bygges med tretak, selv om det ikke er beskrevet i søknaden. Kommunen skulle i 
sin saksbehandling kommentert at tretak er i strid med reguleringsplanen. Dette er 
en saksbehandlingsfeil fra kommunens side som er meget uheldig.  

- Kringelåsvegen 81 (gbnr. 155/200): Fritidsboligen er prosjektert med skifertak 
(beskrevet av arkitekten i søknad og på fasadetegninger). Det har imidlertid kommet 
inn en dispensjonssøknad om å få bruke tretak, datert 20.05.21. Denne er ikke 
behandlet ennå. 

- Vardvegen 96 (gbnr. 155/204): Bygget før gjeldende reguleringsbestemmelse om 
taktekking. Det ble gitt igangsettelsestillatelse til fritidsboligen i 1992 og tilbygget er 
godkjent i 1998.  

- Vardvegen 92 (gbnr. 155/202): Bygget før gjeldende reguleringsbestemmelse om 
taktekking. Det ble gitt igangsettingstillatelse i 1992. Uthus/garasje/anneks er 
registrert i 2000.   

 
Historikk: 
Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend ble først vedtatt 20.12.01. Reguleringsplanen 
ble revidert 15.03.04, og følgende fremgikk av reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5: «Torv 
skal nyttes som taktekking på alle bygg.» Planen ble senere revidert i 2012 og 2014. I 2012 
ble reguleringsbestemmelsen vedr. krav til taktekking endret til følgende; 
«Fritidsbebyggelsen skal nytte taktekkingmateriale som torv eller skifer.» Bestemmelsen ble 
videreført ved revideringen i 2014.  
Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend erstattet reguleringsplan for Hafjell Media IV 
og ble vedtatt 25.06.1992. I reguleringsplan for Hafjell Media IV er det ikke gitt særskilte 
bestemmelser om krav til taktekking foruten om en generell bestemmelse om krav til 
materialbruk og fargevalg; «Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i 
området, (naturstein, skifer, treverk, mørke jordfarger, brun eller grå beis).» 
 
Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend består av ca. 300 enheter. 
Kommunedirektøren har ikke gjennomgått alle 300 enhetene, men det er kjent gjennom 
klagebehandlingen at det er gitt en dispensasjon og begått en saksbehandlingsfeil. De eldste 
hyttene er bygget under andre reguleringsbestemmelser, og de hyttene er ikke relevante for 
å vurdere hensynet bak bestemmelsen da bestemmelsen ble endret i 2011. Hvorvidt tretak 
skulle tillates var et tema i reguleringsprosessen i 2011, og Øyer kommune tok et bevisst valg 
om å ikke innføre tretak som et mulig alternativ i reguleringsplanen. At det var tillatt med 
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tretak i reguleringsområdet på 1990-tallet var kjent for kommunen ved revideringer av 
planen. I sluttbehandlingen av reguleringsendringen i 2011 gjør administrasjonen følgende 
vurdering av merknader etter offentlig ettersyn; 

«Ut fra de innkomne merknader og en grundig vurdering har en kommet fram til at det ikke 
bør åpnes for tretak, men at skifer bør aksepters som taktekkingsmateriale ut i fra den 
tradisjon dette har som taktekkingsmateriale Gudbrandsdalen., en er ellers av den 
oppfatning at skifer gir et godt visuelt inntrykk og et materiale som er lett å kombinere med 
torvtaksløsninger. […] 
Hva angår taktekking vil rådmannen - slik det framgår av kommentarene under merknad 4 - 
tilrå at tretak tas ut av bestemmelsene, men at det åpnes for skifertak i tillegg til dagens 
torvtak.[…] 
Under pkt. 3.4 , 4. avsnitt, siste linje tas trevirke ut. Setningen får følgende ordlyd: 
Fritidsbebyggelsen skal nytte taktekkingmateriale som torv eller skifer.» 

 
I vurderingen av om hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt er følgende vurdert 
av kommunen: 

«Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at planområdet skal ha et helhetlig uttrykk og 
samsvarende utseende. Ettersom torv og skifer er eneste tillate utforming, vil eventuelle 
andre typer tak skille seg vesentlig ut. Området framstår som hovedsakelig utformet med 
torvtak. Dette har vært viktig ved utarbeidelse av planen. Å tillate noe annet i dette tilfellet 
vil sette hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig til side. Likevel må det 
bemerkes at det tidligere er gitt dispensasjon til tretak innenfor planområdet. Tretak er også 
benyttet på enkelte andre hytter, dog uten vedtatt dispensasjon, og bør derfor ikke tillegges 
vekt.» 

Etter en ny vurdering av saken opprettholder kommunedirektøren sin begrunnelse.  
 
I revidering av reguleringsplanen ble tretak vurdert og tatt ut. Det taler for at kommunen tok 
et bevisst valg om det ikke er ønskelig med tretak som taktekkingsform. Torv var imidlertid 
den eneste mulige taktekkingsformen fra 2001 og frem til 2011. Selv om tretak harmonerer 
godt med naturlandskapet, må de politiske føringene om estetikk og enhetlig utforming 
respekteres og overholdes. I tillegg har reguleringsplanen vært igjennom den demokratisk 
prosess der andre har hatt mulighet til å medvirke.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet. Det er andre tretak i området, men de er 
i hovedsak godkjent før reguleringsendringen i 2011. Tak har en viss levetid, og når byggene 
som har tretak i dag skal skiftes, er de underlagt gjeldende reguleringsbestemmelser. På sikt 
vil området kun ha torv- eller skifertak. Reguleringsplanen omfattes av ca. 300 enheter. Selv 
om det innenfor reguleringsplanen eksisterer noen tretak, vil ytterligere tretak sette 
hensynet bak bestemmelsen om tillatte taktekkingsformer vesentlig til side.  
 
Kommunedirektøren ønsker å ytterligere kommentere at reguleringsplanen åpner kun for to 
taktekkingsformer. Åpnes det for andre taktekkingsformer vil dette gi et stort avvik i 
bebyggelsen ut fra estetiske hensyn. Tretak avviker i det vesentlige fra skifer- og torvtak. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt ved å 
innvilge dispensasjon til å legge tretak.  
 

 Klager anfører at det foreligger vesentlig større fordeler enn ulemper 
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Klager skriver at det er store problemer og utfordringer med torvtak. Torven gir stor 
vektbelastning på hyttetak som følge av betydelige snømengder. Det har vært flere 
vannlekkasjer i hytta. Torven er stadighet i bevegelse pga. vær, vind- og klimabelastninger. 
Fritidsboligens plassering gjør den spesielt utsatt for snø og vind.  
 
De samme argumentene som er anført i klagen ble også anført i søknaden om dispensasjon. 
Kommunen skrev følgende: «Her er imidlertid kommunedirektøren av den oppfatning at det 
ikke er forhold tilstede her som er umulig å løse for å holde seg innenfor bestemmelsene for 
taktekking, da torv ikke er eneste tillatte form for taktekking.»  
 
Levetid på et torvtak kan fint være 50 år. Dersom torvtaket har en kortere levetid skyldes 
dette i hovedsak dårlig håndverk. Det er ikke en større fare for vannlekkasjer for torvtak 
sammenlignet med andre former for taktekking. Torvtak har en høy egenvekt som gjør at 
det må dimensjoneres for snølastkravet i området, og kommunedirektøren forutsetter at 
dette ble ivaretatt når hytta ble bygd i 1992-1993. Torvtak er ikke mer utsatt for skader, vær 
og vind, tvert imot; Torv beskytter taktekkingen med jord. Ved for eksempel bruk av papp 
eller tre vil taktekkingen være direkte utsatt for vær og vind. Så lenge arbeidene er ordentlig 
utført vil torvtak kunne gi en lengre levetid enn for eksempel tretak. Det er flere typer 
torvtak å velge mellom, og kvaliteten er varierende. Taktekking under torva er viktig for å 
unngå unødvendige lekkasjer og skader.  
 
Klager skriver at torven stadig er i bevegelse, som skal være årsaken til vannlekkasjer. I følge 
Byggforskserien er det anbefalt å føre ettersyn av torvlaget; «På de fleste torvtak må man 
være forberedt på at torven kan synke sammen og sige litt den første tiden. Etter å ha 
sjekket at torven ikke har trukket med seg tettesjiktet, kan ny stukket torv, jord eller 
veksttorv fylles på ved mønet.»i  
 
Kommunedirektøren har forståelse for at dagens situasjon med vannlekkasjer er en 
utfordring og at han er bekymret for potensielle følgeskader i bygningskonstruksjonen. 
Vannlekkasjene og faren for følgeskader skyldes trolig feil ved utførelsen, og torvtak som 
taktekkingsform er ikke mer utsatt for vannlekkasjer enn et tretak. Kommunedirektøren 
mener derfor at argumentene som er benyttet av klager ikke er relevante fordeler i 
vurderingen av om det kan gis dispensasjon i denne saken.  
 
 

 Klager anfører at det er innvilget flere dispensjoner i planområdet.  
 
Kommunedirektøren er kun kjent med at det er innvilget en dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsen om krav til taktekking siden reguleringsbestemmelsen ble vedtatt i 
2011. Eier av gbnr. 155/74 (Lunnstadmyrvegen 421) søkte om dispensasjon i 2019 (sak 
47/19). Administrasjonen innstilte negativt da vilkårene i § 19-2 ikke var oppfylt. Plan- og 
miljøutvalget innvilget likevel dispensasjon til tross for administrasjonens innstilling. I denne 
saken skrev administrasjonen følgende; 

«Den 26.01.2012 behandlet kommunestyret en reguleringsendring for planid 201A 
Hafjelltoppen hyttegrend. […] I denne reguleringsendringen ble det førsøkt regulert inn tre 
som taktekking, men ble tatt ut på grunn av merknader etter offentlig ettersyn.» 

 
i  Byggforskserien, 544.803 Torvtak 
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Planutvalget begrunnet vedtaket med følgende: «GBNR 155/74 innvilges dispensasjon. Med 
begrunnelse i miljøhensyn tillater vi bruk av tretak da det i andre reguleringsplaner i 
området tillates tretak.» 
 
Planutvalget forklarer ikke hva som menes med «miljøhensyn», og det er ikke begrunnet 
hvorfor det er mer miljøvennlig å tillate tretak sammenlignet med torv eller skifer. 
Dispensasjoner skal kun benyttes som en sikkerhetsventil der planen får utilsiktede 
virkninger. Endringer av en slik karakter bør gjøres gjennom en planendring. 
Kommunedirektøren er nødt til å gjøre sine faglige vurderinger av om de rettslige vilkårene 
er oppfylt i hver konkret sak. Presedensvirkningen av dispensasjonsvedtaket er ikke så sterk 
at kommunen ikke kan snu i foreliggende sak, særlig når de rettslige vilkårene ikke er 
oppfylt.  
 
Dersom det er et politisk ønske om å endre kravene til taktekkingsform i reguleringsplanen, 
bør dette gjøres gjennom en planendring.  
 

 Klager anfører at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil som følge av manglende og 
mangelfull begrunnelse jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.  

Klager skriver at kommunen ikke foretatt en konkret vurdering av omsøkte dispensasjon 
vedrørende fare for skade på bygningens konstruksjoner. I vedtaket ble det vist til at torv 
ikke er det eneste alternativet, og klager har anledning til å legge skifertak som et alternativ. 
Ovenfor har kommunedirektøren kommentert faren for skade på bygningens konstruksjon, 
og etter kommunedirektørens syns er det ingen større fare for skader ved å legge torvtak 
sammenlignet med tretak. Skadene i dag skyldes trolig dårlig utførelse eller kvalitet.  
 
Avslutning 
Kommunedirektøren fremmer kun et forslag til vedtak da kommunedirektøren mener at 
kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjon jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
Kommunedirektøren har vurdert samtlige anførsler i klagen, og finner ikke grunn til å endre 
vedtaket som ble fattet den 18.05.21. Dersom det er et politisk ønske om å tillate andre 
taktekkingsformer, bør dette gjøres gjennom en planendring. Reguleringsplanen omfatter 
ca. 300 enheter, og presedensfaren er stor ved å innvilge omsøkt tiltak. Flere bygg vil å årene 
fremover måtte skifte tak, og kommunen risikerer å motta en rekke dispensasjonssøknader 
dersom vi åpner for tretak.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

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

 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK -VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ TURSTI 
- MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/2155     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/21 Plan- og miljøutvalget 17.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark av 8.7.2021.  
Kart. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker om tillatelse til bruk av traktor og liten gravemaskin for 
utbedring av eksisterende sti fra Mosetertoppen og inn til demningen på Nedre Moksjøen. 
Dagens sti trenger vedlikehold på enkelte partier hvor vann har gravd ut/gjennom stien. Det 
søkes om nødvendig antall turer med traktor og en tur/retur med liten gravemaskin i 
forbindelse med dette. Transporten vil foregå langs stien. Kommunedirektøren mener det er 
viktig at tilrettelagte stier i fjellet vedlikeholdes og at transport i forbindelse med dette har 
en klar nytteverdi.  
 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Mosetertoppen Hafjell AS får tillatelse til bruk av 
traktor og liten gravemaskin for transport som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker om tillatelse til bruk av traktor og liten gravemaskin for 
utbedring av eksisterende sti fra Mosetertoppen og inn til demningen på Nedre Moksjøen. 
Strekningen er omtrentlig 2 km, og følger lysløypetraseen i starten. Dagens sti er opprettet 
med duk/geonett og grus (ut fra oversendt bilde) og trenger vedlikehold på enkelte partier 
hvor vann har gravd ut/gjennom stien. Det søkes om nødvendig antall turer med traktor og 
en tur/retur med liten gravemaskin i forbindelse med dette. Transporten vil foregå langs 
stien (se vedlagt kart).  
 
Lovgrunnlag:  
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet 
forbudt jf. motorferdsellovens § 3, men både motorferdselloven og motorferdselforskriften 
åpner for enkelte unntak, enten med direkte hjemmel i lov eller forskrift, eller etter søknad. 
 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
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skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å 
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Traseen berører ikke arealer i Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer 
kommune, Oppland. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter Kommunedirektørens vurdering er det viktig at tilrettelagte stier i fjellet holdes vedlike 
og er et godt tilbud for allmenferdsel i forbindelse med ulike typer friluftsliv. Transport i 
forbindelse med dette har en klar nytteverdi. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål.  
 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Dette gjelder 
spesielt barmarkskjøring. Så langt det lar seg gjøre bør transport foregå vinterstid. Det kan 
likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider, 
når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. Det er omsøkt nødvendig antall turer med 
traktor og en tur/retur med liten gravemaskin. Kjøringen bør begrenses til det som er strengt 
nødvendig og det vil settes vilkår om loggføring som skal innsendes kommunen når tiltaket 
er gjennomført.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12.  
Etter kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablert sti, skåne både vegetasjon og 
terreng for ytterlig slitasje, og man vil unngå nye kjørespor/utvidelse av stien. Det er 
imidlertid viktig at man kjører langs stien slik at denne ikke utvides. Det er videre viktig at 
man tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget. Det 
er registrert hekkende rovfugl (1974) 300 meter fra omsøkte trase, hvor registreringen har 
en presisjon på 300 meter i tilgjengelige kartdata. Det skal kjøres utenom hekkesesong, en 
eventuell tillatelse vil være gyldig fra 17. august 2021. Det er ikke registrert andre sårbare 
eller truede arter som vil bli berørt av transporten. Så langt en følger innsendt trase og 
utfører tiltakene i løpet av høsten anses registrert lokalitet som tilstrekkelig ivaretatt. 
Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for 
tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av 
tiltaket. 
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Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf. nmfl §§ 8-12.  
 
Det minnes om søknadspliktig for tiltak som berører kulturminner og deres sikringssoner. 
Det ligger enkeltminner etter trasen, så lenge tiltaket kun berører selve stien kan vi ikke se at 
dette skal komme i konflikt med kulturminner.   
 
Hvis tiltak blir større enn forelagt i denne søknad må tiltak søkes Øyer kommune etter Plan- 
og bygningsloven.  
 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.1988 gis Mosetertoppen Hafjell AS tillatelse til bruk av motorkjøretøy (traktor og 
liten gravemaskin) i utmark i forbindelse med utbedring av eksisterende sti fra 
Mosetertoppen og inn til demningen på Nedre Moksjøen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder for 2021.  
- Tillatelsen gjelder inntil en tur/retur med liten gravemaskin.  
- Tillatelsen gjelder nødvendig antall turer med traktor. Turene skal loggføres og oversendes 
kommunen ved gjennomført tiltak, seinest 31.12.21. Antall turer skal begrenses til å omfatte 
kun det strengt nødvendige antall.  
- Transporten skal foregå langs etablert sti som vises i vedlagt kart. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold og en skal unngå 
kjøring når det er veldig vått i terrenget. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
 



  Sak 93/21 

 Side 29 av 29   

REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.08.2021 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/21 Plan- og miljøutvalget 17.08.2021 
 
 
REFERAT - MØTE I LÅGENRÅDET 20.05.21 m/vedlegg 
 
REVIDERTE STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV 
STRANDSONEN LANGS SJØEN ER VEDTATT m/vedlegg 
 
SAK OM DELING OG ENDRET ORGANISERING AV VANNFORVALTNINGSAEBEIDET I ARELAENE 
SOM OMFATTER VANNOMRÅDE GLOMMA OG GRENSEVASSDRAGENE m/vedlegg 
 
HØRING AV ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT OM MIKROHUS TIL BOLIGFORMÅL 
ALMINNELIG HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
(FORTETTING, TRANSFORMASJON, UTBYGGINGSAVTALER MV) m/vedlegg 
 
HØRING OM FORSLAG TIL KLIMABASERTE ENERGIKRAV 
 
HØRING - FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM UTVALGTE NATURTYPER m/vedlegg 
 
VEILEDNING TIL BRUK AV VANNFORSKRIFTEN § 12 - MED PRESISERINGER m/vedlegg 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


