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159A REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA 
SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 159A  
Arkivsaksnr.: 16/2177     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
105/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Svar på spørsmål fra PMU 13.10.2020 
2A.  Plankart fra forslagsstiller, datert 30.10.2020 
2B.  Plankart fra kommunedirektøren datert 30.10.2020 
3 Reguleringsbestemmelser datert 28.09.2020  
4     Planbeskrivelse datert 10.5.2019 
5     ROS-analyse datert 10.5.2019 
6     Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer datert 8.6.2020 
7     Notat VA-plan datert 20.5.2019, sist revidert 9.12.2019 
8     Flomutredning AsplanViak AS sist revidert 17.4.2020 
9     Begrenset høring planendringer etter offentlig ettersyn 
10   Sammendrag innkomne merknader ved høring med kommentarer 
11   Utdrag av veileder T-1450  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift sak 32/19 PU-møte 4.6.2019 
Særutskrift sak 94/20 PMU-møte 13.10.2020 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med plankart datert 30.10.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 28.9.2020 og kommunedirektørens forslag til 
plankart, datert 30.10.2020. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal 
behandling av Areal + AS på vegne av Hundbergslia 
hytteplanlag.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i verneskogsområde på begge 
sider av Holmsetervegen fra 800 moh. og grensa til 
Øyer statsallmenning.  
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 

Planområde
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Planforslaget ble behandlet i planutvalget i møte 4.6.2019, sak 32/19 og vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for merknader til planen var 22.8.2019. Ved fristens utløp var 
det kommet inn 17 merknader. Disse er sammenfattet med kommunedirektørens 
kommentarer i eget vedlegg til saksframlegget. De merknadene som tas til følge er 
innarbeidet i planforslaget før sluttbehandling. Merknadsdokumentet inneholder også  
innsigelser til planmaterialet fra NVE og Innlandet fylkeskommune. Innsigelse fra NVE gjelder 
sikkerhet mot flom og overvann samt vannforsyning. Innsigelse fra Innlandet 
fylkeskommune omhandler kulturminner og hensyn til disse i planmaterialet. 
 
Innsigelsene er gjort rede for i saksframlegget og endringer av planen som følge av 
innsigelsen er avklart med fagmyndighetene. Formelt bortfall av innsigelse gjøres på 
bakgrunn av vedtatt plan, som må inneholde de endringene som utgjør grunnlaget for at 
innsigelsen kan frafalle.  
 
FORSLAGSSTILLERS ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
- Forslagsstiller har tatt ut tomtene T7, T13, T46 og T50 ut av planen.   
- Noen tomter er re-lokalisert 
- Byggeformål er redusert på store eksisterende tomter som nå er tegnet med 
eiendomsgrenser men som opprinnelig var et punktfeste, jf. gjeldende reguleringsplan. 
Resterende areal av tomta er endret til LNF-formål der areal for nye tomter overskrider 2 
daa. Dette er videreføring av «sirkelprinsippet» i gjeldende plan som anga plassering med 
disponering av ca. 1 daa for hver tomt/punktfeste. 
- Inntatt byggegrense mot Nedre Hundtjønn. 
- Inntatt en henynssone på 10 m mot myr (H520 sikring av sårbar natur/myr og 
kantområder). 
- Justert bestemmelse om inngjerding 
- Inntatt bestemmelse om inngjerding rundt kulturminner 
- Inntatt bestemmelser om flom og overvann 
- Inntatt bestemmelse om utredningskrav VA 
- Tomt T44- Hensynsone H570-5 er justert. Arealformålet under hensynsonen beholdes som 
byggeområde.  
- Bestemmelse om oppstugu er tatt ut.  
 
NY BEGRENSET HØRING FØR SLUTTBEHANDLING 
På grunnlag av ønske fra forslagsstiller om endringer av tomter etter offentlig ettersyn, - 
endringer som kommunedirektøren oppfatter ikke ligger innenfor planens handlingsrom, ble 
disse endringene fra forslagsstiller sendt ut på en begrenset høring, jf. vedlegg 8.  
 
Det har kommet 6 merknader ved denne høringen hvorav 2 merknader fra samme 
hytteeiere.  
Sammendrag av merknader ved denne høringen med kommunedirektørens kommentarer 
følger vedlagt, - vedlegg 9. På grunnlag av merknader ved høring er T5, T6 og T23 flyttet noe. 
Tomt T13 er varslet tatt ut etter merknad ved høring. Merknaden beskrev et myrlendt 
område der tomten var tenkt plassert. Etter befaring fra kommunen av tomten 24.9.2020 
foreslås denne tatt ut av forslagsstiller, men det er ikke mottatt nytt plankart som hensyntar 
denne avgjørelsen.  
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Behandling i plan- og miljøutvalget 13.10.2020/sak 94/20 
Hilde Margaret Strangstadstuen er grunneier og fratrådte under behandlingen pga. habilitet. 
Dag Norvald Hansen tiltrådte som vara. 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree: 
Saken utsettes til neste møte, 10. november. Det ønskes besvart spørsmål som fremgår av 
behandling, og innsendte spørsmål. I tillegg ønskes det oppdaterte kart fra forslagsstiller og 
administrasjon. 
 
Spørsmål: 
Spørsmål om 4 prinsipp om fortetting. Hvor kommer prinsippene om fortetting fra? 
Det må fremgå av saken at det er gitt midlertidig brukstillatelse for avløp, når dette er gjort 
gitt. 
Det sendes spørsmål til administrasjonen planen i god tid før neste møte. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Saken utsettes til neste møte, 10. november. Det ønskes besvart spørsmål som fremgår av 
behandling, og innsendte spørsmål. I tillegg ønskes det oppdaterte kart fra forslagsstiller og 
administrasjon. 
Forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunedirektørens vurderinger: 
 
Kommunedirektørens svar til plan- og miljøutvalget er vedlagt som vedlegg 1.  
 
Prinsipper og føringer for fortetting i boligområder eller hytteområder kan både være 
generelle og særskilte. I sårbare områder er det viktig at det tas særskilte hensyn slik at 
områdets karakter ikke endres dersom dette er en forutsetning for planarbeidet. Det var 
ikke ønske om transformering av området i denne fortettingen. I Hundbergslia har 
naturkvalitetene omkring hyttene en slik verdi at dette må tas spesielt hensyn til. 
 
Når forslag til fortetting går ut over de rammene for fortetting og planendring som er varslet 
ved oppstart av planarbeidet mener kommunedirektøren det er viktig å foreslå et plankart 
som er innenfor planprosessens avklarte rammer. Dersom planforslag kommer til 
sluttbehandling med store tomteoverskridelser vil dette legge føringer for hva som senere 
kan aksepteres i andre planforslag. Kommunedirektøren har ved flere anledninger justert 
ned antall boenheter i andre planforslag. Det vil være en endring av praksis dersom det 
tillates en tilnærmet 100% økning i antall boenheter sammenlignet med hva som ble varslet 
ved planoppstart. Dette vil gi uheldig presedensvirkning for kommende planbehandlinger. 
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Tomt T16 er trukket inntil veg/mot øst etter offentlig ettersyn. En del av tomten ligger i 
hensynsone avsatt mot myr. Det er lagt inn byggegrense mot myr slik at den ikke berører 
hensynsonen. Endringen er innarbeidet ved sluttbehandling.  
 
 
 
Under gjengis vurderingene fra saksframlegg i sak 94/20. 
 
HOVEDGREP/PLANGREP OG ANTALL ENHETER 
I saksframlegg ved 1. gangs behandling tok rådmannen – heretter benevnt som 
kommunedirektøren- opp forholdet med tanke på å sikre at viktig kvaliteter i gjeldende 
område ikke ødelegges. «For Hundbergslia gjelder det eksempelvis at naboskap ikke blir for 
tette, at natur ikke belastes med en urbanisert utbygging, at utbygging for infrastruktur ikke 
graver i stykker det som er av naturkvaliteter. Myrer skal ikke bygges ned og ny 
bebyggelse/tomter skal plasseres i god avstand til og mellom eksisterende bebyggelse.  
 
Det er etterspurt prinsipper ved fortetting med tanke på eksisterende hytter som 
eksempelvis, - ikke bygge inn eksisterende hytter med tanke på fri adkomst som 
hytten/tomten har i dag, beholde tilgang til friluftsområder inntil eksisterende tomter, 
plassering av tomter og bebyggelse for bevaring av eksisterende vegetasjon i et område med 
lav bonitet, unngå innbygging av tomter med veger på for eksempel 3 sider mv.  
 
Rådmannen vil vurdere antall enheter og endringer i arealdisponering og eventuelle 
inngrepsfrie områder på grunnlag av eventuelle merknader til dette tema ved offentlig 
ettersyn». 
 
Dette har vært hovedanliggende i planprosessen etter offentlig ettersyn. Dette gjenspeiles 
også i kommunedirektørens kommentarer i merknadsdokumentet, der prinsipper og 
føringer er i samsvar med det som her over er nevnt. Samtidig som det har vært arbeidet 
med å finne løsninger for å imøtekomme innsigelser som ble fremsatt. Merknader er enten 
tatt til etterretning eller til orientering, hvorav det første har medført endringer i enten 
plankart eller bestemmelser.  
 
Fylkesmannen i Innlandet har inngitt en merknad som støtter opp under prosessen 
kommunedirektøren fremførte behov for i saksframlegget til 1. gangs behandling, - at det 
etter det offentlige ettersynet må vurderes antall fremtidige hyttetomter i fortettingen.  
 
Kommunedirektøren har i dialog med regulant og grunneiere forsøkt å få til en reduksjon i 
antall tomter i tråd med merknaden, men har ikke vunnet gehør. Det legges derfor frem to 
alternativer til plankart til sluttbehandlingen. Kommunen har spurt om plankonsulenten 
kunne tegne ut et alternativt plankart på vegne av kommunen til sluttbehandling. På grunn 
av stor arbeidsmengde og endring i bemanning, hadde ikke Areal+ anledning til å gjøre dette 
før sluttbehandling. Kommunen har derfor kun krysset ut tomter i forslagsstillers plankart for 
å vise hvilke tomter kommunen mener skal utgå for å imøtekomme planforslagets intensjon. 
Intensjonen var en nennsom fortetting på inntil 25 nye hyttetomter innen planområdet i 
tillegg til 3 tomter som planen fysisk er utvidet med i kommuneplanprosessen.  
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Forslagsstillers plankart til sluttbehandling inneholder 46 nye tomter. 
På bakgrunn av offentlig ettersyn og begrenset høring utsendt 30.6.2020, har forslagsstiller 
tatt ut følgende tomter; T7, T13, T46 og T50. Dette er ikke innarbeidet i forslagsstillers 
plankart før sluttbehandling. Videre er det gjort noen tilpasninger mht. plassering av tomter. 
 
I dialog med forslagsstiller har det vært fokus på prinsippet om ikke å bygge inn eksisterende 
hytter og at fortettingen ikke må gå på bekostning av kvalitet i området og nennsom 
fortetting. Der det har vært utfordringer mht plassering har forslagsstiller heller ønsket en 
relokalisering enn å ta tomten ut av plankartet.  
 
På plankart til sluttbehandling er myrkanter sikret med en hensynssone på 10 m. Denne skal 
forhindre bygging inn mot myrene. Nye tomter, som ved offentlig ettersyn var i konflikt med 
flomsoner eller myr er til sluttbehandlingen re-lokalisert, er tatt ut eller det er satt en 
byggegrense mot myr i tillegg til hensynsonen. 
 

Gjeldende plan (2005) viser 
byggeområder som oransje ringer. I 
bestemmelsene (2005) står det at en 
fritidstomt skal være ca. 1 daa. Noen 
eksisterende tomter er store, men i 
gjeldende plan er den oransje ringen da 
plassert over eiendommens eksisterende 
bebyggelse. Dette er videreført i 
planforslaget som ligger til 
sluttbehandling. De største tomtene har 

to arealformål; byggeformål og LNF-formål, der byggeformål utgjør under 2 daa rundt 
eksisterende bebyggelse. Dette plangrepet er for å hindre fortetting uten planprosess. 
Eksempelvis er en eiendom på over 2 daa mulig å dele, men det er ikke sikkert at det er 
hensiktsmessig eller ønskelig i plansammenheng. Kommunedirektøren mener det er viktig 
med styring av dette og har justert byggeområde for tomtene til under 2 daa slik at 
grunnlaget for deling av eiendommer og nye tomter ikke kan skje uten endring av 
reguleringsplan. Middels store eiendommer er begrenset med byggegrenser for å hindre 
bygging ned mot Nedre Hundtjønn. 
 
Kommunedirektørens plankart til sluttbehandling inneholder 30 nye tomter:   
Som utgangspunkt for justering av plankartet har kommunedirektøren hatt som mål at 
resultatet skulle være en fortetting av 25 tomter i tillegg til 3 tomter i en planutvidelse 
nordøst i området. Totalt 28 tomter. Dette er rammene som ble lagt for planprosessen. 
Kommunedirektørens forslag til sluttbehandling inneholder to tomter utover målet, men 
finner dette forsvarlig. 
 
I denne saken burde det vært varslet ny oppstart av planarbeidet med et høyere antall 
enheter da forslagsstiller så at ønsket fra de ulike grunneierne langt oversteg hva som var 
avtalt i planprosessen med kommunen.   
Kommunedirektøren skriver i saksframlegg til offentlig ettersyn; «Rådmannen (nå 
kommunedirektøren) vil vurdere antall enheter og endringer i arealdisponering og eventuelle 
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inngrepsfrie områder på grunnlag av eventuelle merknader til dette tema ved offentlig 
ettersyn». 
 
Planprosessen viser en utvikling og endring fra planinitiativ, til varsel om oppstart og 
innlevert planforslag til behandling. Planinitiativet viste de innledende rammer for ønsket 
prosess fra grunneierne. Under viser utklipp fra innsendt planinitiativ. 

I påfølgende oppstartmøte ble det 
avklart at det kun var ønskelig å utvide 
planområdet i nordøstre hjørne av 
planen i tråd med et innspill gitt i 
kommuneplanen fra grunneier. Videre 
ble det i dialogen oppjustert antall 
tomter med 66% til 25 tomter i 
fortetting nennsomt i vestre del av 

planområdet. Dette antallet var også annonsert i varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Begrunnelse for at antall tomter til fortetting har økt med nesten 100% fra oppstartsmøte til 
det offentlige ettersynet er ikke kommentert i innsendt planforslag og gitt noen utdypende 
redegjørelse for. Kommunedirektøren antar at grunneiere som har spilt inn ønske om 
hyttetomter på sin teig er hensyntatt av regulanten. At dette da har gått langt ut over 
rammene for planarbeidet er ikke forsøkt løst fra regulantens side. Det er 19 grunneiere 
innenfor planområdet som har regulerte hyttetomter på sine teiger fra tidligere. Av disse 
spilte 5 grunneiere til sammen inn ønske om 27 nye tomter i denne fortettingen. Allerede 
der er det misforhold mellom planlagt fortetting og grunneieres forventning til 
planprosessen.  
 
I forhold til kommunens forvaltningsansvar som planmyndighet er det kommunens rolle å 
balansere de ulike interessene i lys av rammene som planarbeidet ble gitt i oppstartsmøtet. I 
varsel om oppstart var det angitt planendring med inntil 25 + 3 nye tomter. 
Kommunedirektørens gjennomgang av merknader fra berørte naboer og regionale 
myndigheter gir i tillegg til oppstart varselet grunnlaget for de endringene som 
kommunedirektøren legger frem som et alternativ ved sluttbehandling av planen.  
 
Planforslaget ved offentlig ettersyn viste 50 nye hyttetomter (47+3 i utvidelse). Det har ikke 
vært mulig å komme fram til et omforent forslag for antall enheter/nye tomter som er mer i 
råd med varsel om oppstart. Kommunedirektøren har derfor på eget initiativ, med 
forslagsstillers forslag til plankart som utgangspunkt, redusert antall tomter i tråd med de 
rammer som var satt for planarbeidet.  
 
Kommunedirektøren mener det vil være svært uheldig dersom kommunestyret vedtar et 
planforslag med nær 100% overskridelse av antall tomter, slik forslagsstiller ønsker. Et slikt 
vedtak vil gi grunnlag for presedens for fremtidige planprosesser der en regulant kan legge 
inn flere tomter eller bebyggelse enn det planprosessen er berammet til. 
Kommunedirektøren finner heller ikke at områdets plassering, utenfor det tunge 
utbyggingsområdet i Hafjell, kan legitimere en slik overskridelse. 
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Til venstre vises plankartet 
som har vært framlagt til 
offentlig ettersyn. Ringene, 
nummerert 1-6 markerer 
områder som har vært vurdert 
som problematiske mht. 
innebygging av eksisterende 
tomter, og / eller vært 
gjenstand for merknad. I dialog 
med forslagsstiller har forhold 
i området ved ring nr.1 -3 blitt 
løst. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ring nr. 4 omhandler deling av eksisterende fritidstomt. Et gammelt vegfar går over tomten 
og skaper et naturlig dele. Det er eier av tomten som ønsker å dele. Merknad fra nabo er tatt 
til følge og fortetting er ikke innregulert. Grunneier kan evt. påklage reguleringsplanen. 
  
Ring nr. 5 – tomtene T5-T8 har vært gjenstand for diskusjon med forslagsstiller. Plankartet 
fra forslagsstiller til sluttbehandling viser at T7 er tatt bort og det er skapt en avstand mellom 
eksisterende tomter og de ønskede nye tomtene. Kommunedirektøren mener dette fortsatt 
gir en grad av innbygging og tomtene er bratte. Etter en helhetlig vurdering av planforslagets 
tomtefordeling grunneiere imellom har kommunedirektøren funnet at tomtene kan utgjøre 
en andel i de 30 nye tomtene. Kommunedirektøren har lagt til grunn at de ulike 
landbrukseiendommen som utgjør store deler av rammene rundt hyttebebyggelsen bør ha 
en lik fordeling av nye hyttetomter. 
 
Ring nr. 6 omhandler det kommunedirektøren mener er innbygging av eksisterende tomt. 
Tomt T51 foreslås tatt ut. Samme diskusjon har vært ført for tomte T31 og T32. 
Forslagsstiller har argumentert med at disse er tomter fra en disposisjonsplan fra 1970-tallet. 
Disposisjonsplanen fra 1970-tallet har ikke lengre rettsvirkning og det er reguleringsplanen 
fra 2005 som viser hvilke tomter som ble tenkt videreført fra gammel disposisjonsplan. 
Kommunedirektøren foreslår derfor at T31, T32, i tillegg til T51 tas ut på grunn av prinsipp 
om innbygging av eksisterende tomt eller uønsket grad av fortetting. 
 
I forhold til merknader fra Fylkesmannen i Innlandet mht avvik i antall enheter ved varsel om 
oppstart og innsendt planforslag, vil kommunedirektøren foreslå følgende tomter tatt ut av 
plankartet for å nå antallet som var utgangspunkt for planprosessen. Tomtene er forsøkt 
fordelt slik at alle grunneiere som i forslagsstillers plankart har tomter også beholder tomter 
i kommunedirektørens forslag til plankart: 
Disse foreslås tatt ut, og er merket med rød ring i plankartet til kommunedirektøren: 
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T1, T3, T10, T12, T13 (tomt i myr) T19, T22, T33, T34, T35, T 38, T40 og T49.  Videre foreslår 
kommunedirektøren at tomt T37 og T47 slås sammen til en tomt og reduseres til en høvelig 
størrelse.  
 
Kommunedirektørens forslag til plankart avviker vesentlig fra forslagsstillers plankart, og 
inneholder 30 tomter: 
T2, T4, T5, T6, T8, T9, T11, T14, T15, T16, T18, T20, T21, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, 
T30, T36, T37/47, T39, T41, T42, T43, T44, T45, T48. 
 
VANN OG AVLØP – NY INFRASTRUKTUR 
Et av målene med planrevisjonen var å kunne åpne for innlagt vann i fritidsbebyggelsen. 
«Notat VA-plan for Hundbergslia hyttefelt, Øyer kommune» er utarbeidet av Asplan Viak i 
planprosessen. Notatet er sist revidert 9.12.2019. Notatet svarer ikke ut NVEs innsigelse til 
planen i forhold til vannressursloven. NVE krever derfor at det inntas bestemmelser om krav 
til utarbeiding av helhetlig plan for vann- og avløpshåndteringen innenfor planområdet før 
det kan tillates innlagt vann i bebyggelsen. Det må også avklares med Mattilsynet om 
området er å betrakte som en drikkevannskilde, eller om det kan sees som flere separate 
kilder. Før arbeid med vannforsyningsanlegg kan startes opp må NVE kontaktes for en 
lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens bestemmelser. Avklaring knyttet 
til vannforsyning og avløpsløsning må være avklart før tiltak for innleggelse av vann og 
utslipp av avløp kan behandles av Øyer kommune. Kommunen er gjort kjent med at flere av 
eksisterende hytter har innlagt vann i strid med planbestemmelsene. Det bør vurderes om 
hele planområdet skal underlegges en kartlegging slik at vurdering av forurensningskilder er 
kjent før det kan tas standpunkt til drikkevannskilder og avløpsløsninger. 
 
FLOM 
«Notat VA-plan for Hundbergslia hyttefelt, Øyer kommune» som ble lagt ut på offentlig 
ettersyn ble ikke ansett som tilfredsstillende arbeid med flomvurderinger i planområdet. Det 
foreligger nå en rapport «Flomvurdering Hundbergslia hytteområde» datert 17.4.2020. NVE 
har foretatt en gjennomgang av denne og anser utredningsgrunnlaget som tilfredsstillende. 
De angitte flomsoner og krav til sikringssoner/kantvegetasjon mv må innarbeides i plankart 
og bestemmelser og innsigelsen kan ikke frafalle før dette er ivaretatt.   
 
INNSIGELSE FRA NVE TIL FLOM OG OVERVANN 
NVE skriver i sitt tilsvar på oversendt oppdatert flom- og overvannsutredninger, jf. brev av 
20.5.2020, at NVE har ikke lenger merknader til den faglige utredningen og grunnlaget for 
innsigelsen er ikke lenger til stede. Men grunnlaget for innsigelsen opprettholdes til følgende 
forhold er ivaretatt: 
- Plankart må vise hensynssone fra fagrapporten uavhengig av underliggende arealformål 
- Bestemmelsene til hensynssone flom må inneholde dette: Det er ikke tillatt med nye 
byggetiltak i sikkerhetsklasse S2, uten at det sikres mot flom opp til gjeldende sikkerhetskrav 
gitt i TEK, og uten at denne sikringen påfører andre økt fare eller vesentlige negative 
konsekvenser for allmenne interesser. Det er tillatt med tiltak knyttet til friluftsliv etc. som 
ikke omfattes av sikkerhetskrav i TEK, og som ikke påvirker flomfaren negativt.  
- Det må inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt 
som avdekkes i fagrapporten fra AsplanViak slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§ 
28-1, 1-8, samt vrl § 7 og TEK.  
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- Vannuttak: Foreslått bestemmelse: «Før arbeid med nytt vannforsyningsanlegg kan startes 
opp må NVE kontaktes for lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens 
bestemmelser». Dette er ikke tilstrekkelig og det må inn følgende i tillegg: «Lovmessig 
avklaring knyttet til vannforsyning må være på plass før nye byggetiltak kan igangsettes».  
 
NVEs anvisning er innarbeidet og ivaretatt i plankart og bestemmelser ved sluttbehandling 
av planen.  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Endringer i reguleringsbestemmelsene etter det offentlige ettersynet vises med rød tekst.  
 
Pkt 1 - Hensynsoner 
 Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder) H560 
Pkt 2 Kulturminner supplering til 1. avsnitt: 
jf. bestemmelse pkt. 6.2, nr. 4 (H730 Båndlagt sone for kulturminner).  
 
Pkt 2.5 tillegg; 
  Alle inngrep for vann og avløpshåndtering i terrenget skal repareres og revegeteres etter  
  naturlike prinsipper. 
 
Pkt 2.10 tillegg; .. Byggesøknad skal vise på kart og i snitt… (, ledningstraséer og løsning for 
infiltrasjon av overvann). 
 
Pkt. 3.1.1. avsnitt endret: 
Samlet BYA skal ikke overstige 165 m2 hvorav samlet bebyggelse ikke skal overstige 125 m2 
BYA og 2 parkeringsplasser som utgjør 40 m2 BYA. 
 
Pkt. 3.1.2 Gesims- og mønehøyder, samt andre høyder, - tatt ut: 
Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1,5 m.  
 
Eksisterende bebyggelse må ved nybygg eller restaurering følge materialvalget nevnt over. 
Synlig grunnmur skal ikke være mer enn 30 cm høy. 
Tabell høyder endret ved at hytte med oppstugu er tatt ut.  
 
Pkt. 3.1.3 Oppstugu 
Oppstugu tas ut av bestemmelsene, - oppstugu tillates ikke.  
 
Ny 3.1.3 – endret fra 3.1.4, - tillegg: 
Det legges til et ord; - Kun der hyttas plassering er brattere enn 1:4, tillates … 
 
Pkt. 3.1.5 Gjerder på fritidseiendommer 
Inntil 200 m2 (endres fra 400 m2 ved offentlig ettersyn). Bygninger, der inntil halve 
omkretsen av bygget fungerer som del av gjerdet, skal ikke medregnes i inngjerdet areal 
Tillegg;  
Gjerder på fritidstomter innenfor hensynsone H570 Bevaring av kulturminner og -miljøer, 
kan vurderes etter nærmere avklaring med kulturminnemyndighetene. Søknader som 
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berører hensynsonen skal oversendes kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune 
for godkjenning, jf. bestemmelsenes §8 pkt. 4. 
 
Pkt. 6.1 tillegg 2. avsnitt: 
Myrene, myrvegetasjon og myrkantvegetasjonen skal bevares.  
Siste avsnitt om gjerding tas ut da det er i motstrid til pkt 3.1.5 – Gjerding.  
 
Pkt. 8 Hensynsoner 
Pkt 1 – tillegg - NVE; 
Det er ikke tillatt med nye byggetiltak i sikkerhetsklasse S2, uten at det sikres mot flom opp 
til gjeldene sikkerhetskrav gitt i byggeteknisk forskrift, og uten at denne sikringen påfører 
andre økt fare eller gir vesentlige negative konsekvenser for allmenne interesser. Det er tillatt 
med tiltak knyttet til friluftsliv etc. som ikke omfattes av sikkerhetskrav i TEK, og som ikke 
påvirker flomfaren negativt. Kantvegetasjon i hensynssonen langs bekkeløpet skal bevares. 
Kun nødvendig tiltak for vedlikehold og sikring av kantvegetasjonen kan tillates.  
 
Nytt kulepunkt 2: 
Hensynsone naturområde H560, sikring av sårbarnatur/myr og kantområder.  
 
Pkt. 9 Rekkefølgebestemmelser - kulepunkt 3 endret med hensyn til antall hytter som kan 
oppføres før det utløser krav til bygging av skiløyper, - endres fra 30 til 20.  
Nye punkt på bakgrunn av NVEs innsigelse: 
 
4.  Utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt som avdekkes i fagrapporten fra AsplanViak må 

ivaretas  
slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§28-1, 1-8, samt vrl § 7 og byggeteknisk 
forskrift. Tiltak må gjøres i forhold til de 2 stikkrenner og bru før nye byggetiltak kan 
igangsettes, - alternativt fordrøyningstiltak som kan hindre dette.  

5.  Før arbeid med nytt vannforsyningsanlegg kan startes opp må NVE kontaktes for en 
lovmessig avklaring av vannuttaket etter vannressurslovens bestemmelser». Avklaring 
knyttet til vannforsyning må være avklart før nye byggetiltak kan igangsettes. 

 
 
KONKLUSJON 
På bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn og avvik fra oppgitte antall nye tomter i 
varsel om oppstart og fremlagte planforslag ved 1. gangs behandling, vil 
kommunedirektøren fremlegge et alternativt plankart med reduksjon av antall enheter.  
Planen legges derfor frem for sluttbehandling med 2 alternative plankart, - plan fra 
forslagsstiller/grunneiere og kommunedirektørens alternativ til plankart med reduksjon av 
antall enheter. Kommunedirektørens begrunnelse er blant annet fare for presedens dersom 
plankart fra forslagsstiller vedtas i sluttbehandlingen.  
 
1. Forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, der 46 nye tomter er foreslått. 
 
2. Kommunedirektørens forslag til plankart, datert 30.10.2020.  Planforslaget inneholder 29 
nye tomter. 
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Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til 
plankart, da forslagsstillers plankart ikke er i tråd med planinitiativet korrigert for antall i 
oppstartsmøtet. Vedtak av forslagsstillers plankart vil få konsekvenser for kommende 
planprosesser der det ikke er enighet om hvilke overskridelser av utbygging kommunen kan 
akseptere i en planprosess. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med kommunedirektørens forslag til plankart, datert 
30.10.2020, og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020. 
  
 
 
Ådne Bakke        Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - TAKVINKEL OG TAKFORM - GBNR 16/23 - ENEBOLIG OG GARASJE 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 016/023  
Arkivsaksnr.: 20/2974     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
106/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon, 15.10.2020 
- Tegninger garasje 
- Tegninger enebolig 
- Situasjonskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplan for Øyer Sør 2006-2015 
 
Sammendrag: 
Ansvarlig søker, Byggmester Magne Fjellhaug AS søker på vegne av Kristian Lunde og Elise 
Hunder om dispensasjon fra Kommunedelplan for Øyer Sør 2006-2015, vedrørende takvinkel 
og takform for enebolig og garasje på gbnr. 16/23.  
 
Søknad om dispensasjon vedrørende takvinkel og takform innsendt kommunen den 
15.10.2020.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjonen avslås. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommunen mottok den 21.09.2020 en ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak, riving og 
oppføring av enebolig, og søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for øyer sør 
vedrørende bygging utenom LNF-formålet stedbunden næring. Omtalt eiendom, gbnr 16/23, 
ligger rett nord for Hafjell alpinanlegg, langs Sørbygdsvegen.  
 
Dispensasjon for bygging utenom stedbunden næring ble innvilget i plan- og miljøutvalget 
den 13.10.2020, sak 100/20.  
 
I forbindelse med behandling av byggesøknaden, blir det oppdaget at omsøkt bolig og 
garasje også forutsetter en innvilget dispensasjon fra bestemmelsene i kommunedelplanen 
vedrørende takform og takvinkel. Søknad om dispensasjon vedrørende takvinkel og takform 
innsendt kommunen den 15.10.2020. Etter ønske fra tiltakshaver, ble dispensasjon 
vedørende stedbunden næring, behandlet før innsendt dispensasjon vedrørende takvinkel 
og takform. Dette fordi tiltakshaver ønsket å komme i gang med riving av eksisterende 
bebyggelse.  
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Gjeldende reguleringsplan, kommuneplan for Øyer Sør 2006-2015. For byggeområder, under 
generelle bestemmelser punkt. 1.1.13 står det følgende: «Tak skal som hovedregel være 
saltak med takvinkel mellom 20 og 30°. For bolighus kan takvinkelen økes til 45 °. 
Industribygg unntas fra denne bestemmelsen.» 
 
Takform på omsøkt bolig og garasje defineres i henhold til veiledning grad av utnytting fra 
kommunal- og moderniseringsdepartementet som to takflater evt. To pulttak. Se utklipp av 
illustrasjon nedenfor.  
 

   
Illustrasjon takflater, utklipp fra grad av utnytting fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  
 
 
Eneboligen og garasjen er prosjektert med en takvinkel på 8 grader. Se utklipp av snitt-
tening og 3D-tegning nedenfor. 
 

   
Utklipp, omsøkt garasje. 

 

  
Utklipp, omsøkt enebolig 
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Øyer kommune mottok den 15.10.2020 søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan for 
Øyer Sør 2006-2015, vedrørende takvinkel og takform for enebolig og garasje på gbnr. 
16/23. Ansvarlig søker, Byggmester Magne Fjellhaug, fremfører i sin søknad om dispensasjon 
følgende:  
 

 
 

 
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, 
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lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres. 
 
Hensynet bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Bestemmelse vedrørende takform og takvinkel, skal bidra til en helhetlig utbygging i planens 
området. I planen er det gitt en bestemmelse om at det i hovedsak skal være saltak. Med 
bakgrunn i at omkringliggende eldre bebyggelse i all hovedsak består av saltak, og at saltak 
har en lang tradisjon i området. Denne bestemmelsen har gitt seg utslag i at også nyere 
bebyggelse følger byggeskikken i området.  
 
I bestemmelsene punkt 1.1.12 står det «Bygninger skal tilpasses omgivelsenes karakter og 
form. Det skal legges vekt på samordning av byggelinjer, byggehøyder og arkitektonisk 
uttrykk mellom nabobygninger og naboområder». Omsøkte tiltak tilpasses omgivelsene på 
eiendommen vedrørende karakter og form. Arkitektonisk uttrykk mellom nabobygninger kan 
sies å være vektlagt innenfor eiendommen, men ikke for naboområdet. Se utklipp fra 
skråfoto nedenfor.  
 

 
Utklipp skråfoto, sommeren 2020. Omsøkt eiendom omrisset i rødt. Av skråfoto ser man at 

majoriteten av bebyggelsen i området, er bygget med saltak. 
 
Eiendommen er lokalisert i landlige omgivelser, med alpinbakken i sør, og dyrket mark og et 
gardstun i nord. Nærmest nærliggende bebyggelse, er på den andre siden av Sørbygdsvegen, 
hvor det oppført fritidsbebyggelse, med saltak.  
 
Fjellhaug fremfører i sin søknad om dispensasjon at i forhold til hvor tiltakene skal oppføres 
vil huset bli lite ruvende i terrenget, kontra et hus med møne.  
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Av skråfoto ser man at resterende omkringliggende bebyggelse i tilsvarende skrått terreng, 
er oppført med saltak, og hus med møne.  
 
Det bygges bolighus med andre takformer i kommunen, dette er i de områdene som er 
detaljregulert, og har egne reguleringsbestemmelser hvor det er gitt åpning for andre 
takformer. Eksempel på dette er reguleringsplanen, Øyer idrettspark, vedtatt i 
kommunestyret 18.06.2015 
 
8 grader takvinkel er et stort avvik fra bestemmelsene. Også takutformingen skiller seg klart 
fra bestemmelsene. Set i forhold til omgivelsene er det også et avvik, da omkringliggende 
bygnigner har saltak.  Ut fra dette blir hensynet til bestemmelsene vesentlig tilsidesatt. 
 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Fjellhaug fremfører i sin søknad om dispensasjon at husets karakter og utseende gjør at det 
må bli slik og i forhold til hvor det skal bygges så vil huset bli lite ruvende i terrenget, kontra 
et hus med møne. Fjellhaug fremfører at huset og garasjen er godt tilpasset i forhold til 
tomtas skrånede terreng, og vil bli ett fint element som «glir» inn i en spesiell tomt.  
 
Fordelen ved å innvilge dispensasjon i dette tilfellet, er tiltakshavers ønske om å bygge med 
annen takvinkel og takform enn hva reguleringsbestemmelsene tillater.   
 
Tiltakshavers interesse i en fornuftig og hensiktsmessig utnyttelse og bruk av egen eiendom 
er ikke et relevante hensyn i vurderingen av fordeler og ulemper etter pbl. § 19-2.  
Hver borgers egeninteresse og personlig vinning skal derfor ikke tillegges vekt i fravikelse av 
planer. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at bygnignens plassering tilsier at det blir vesentlig bedre 
med omsøkt tak, enn tak i henhold til bestemmelsene i KDP Øyer Sør.  
 
Totalt sett kan ikke kommunedirektøren se at fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I de tilfeller der vilkårene i 
pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om dispensasjon bør gis. 
Kommunen har alltid mulighet til å gi avslag på dispensasjonssøknad. Faren for presedens i 
senere saker anses stor ved å gi dispensasjon i denne saken.  
 
Kommunedirektøren mener at dispensasjon ikke kan gis i dette tilfellet. Ingen av de to 
kumulative vilkårene er oppfylt, og kommunen har dermed ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon. 
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Presedens 
Våren 2020 ble det gitt tillatelse til tiltak, enebolig og garasje med flatt tak i samme 
reguleringsplan, kommunedelplan for Øyer Sør. Tillatelse til tiltak ble gitt på bakgrunn av 
innvilget dispensasjon i plan- og miljøutvalget den 28.04.2020, sak 51/20, fra 
bestemmelsene i punkt. 1.1.13 vedrørende takvinkel og takform. Vedtaket fra denne saken 
ble som følger:  
  

«Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
pkt. 1.1.13 i bestemmelsene til KDP Øyer Sør. Hensynet til bestemmelsen blir ikke satt 
vesentlig til side. Etter en helhetlig vurdering gis det dispensasjon til å bygge med flatt 
tak som omsøkt. Det planlagte bygget virker å kunne bli mindre fremtredende i 
landskapet med flatt tak enn med saltak.» 

 
Siden de lovbestemte vilkårene i § 19-2 ikke er oppfylt, kommer ikke «kan» skjønnet til 
anvendelse, da kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjonen. Det er i «kan»-
skjønnet at presedens kan og skal spille inn. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
pkt. 1.1.13 i bestemmelsene til kommunedelplan for Øyer Sør. Omsøkte tiltak skal oppføres i 
landlige omgivelser som bryter med bestemmelsene i reguleringsplanen og byggeskikken i 
området. Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og fordelene kan ikke sies å 
være klart større enn ulempene.  
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.11.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 20/3968     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
 
Oversikt over delegerte vedtak 18.05.- 30.10.2020 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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GBNR 3/28 - SØKNAD OM DISPENSASJON - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - GARASJE OG 
TILBYGG 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 003/028  
Arkivsaksnr.: 20/2455     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
108/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
  
 
Vedlegg: 
 Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon med vedlegg av 17.9.20, ESA-sak 
20/2455 
 Revidert del av søknad om dispensasjon av 2.11.20. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007 
Øvrige dokumenter i sak 20/2455 
 
Sammendrag: 
Sondre Trøen Børresen søker om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende bolighus samt 
garasje. Dette gjelder gbnr. 3/28 som har LNF-formål i kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Kommunedirektøren tilrår at søknad om dispensasjonen innvilges. 
 
Saksutredning: 
Søker ønsker å forbedre inngangspartiet på sitt bolighus og å føre opp en frittstående 
garasje på gbnr. 3/28. Eiendommen ligger i et område med etablert boligbebyggelse 
innenfor området LNF2 i gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. 
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Tiltaket er ikke knyttet til stedbunden næring og krever dispensasjon fra LNF-formålet. På bakgrunn 
av dette sendte tiltakshaver den 17.9.20 inn søknad om tiltak sammen med søknad om dispensasjon. 
Senest tilleggsinformasjon av 2.11.20. Tiltakene består av garasje på ca. 6*6 m, 36 m², og tilbygget av 
13,8 m² ifølge søknaden. Tiltakene begrunnes med behov for oppgradering av inngangspartiet og 
behov for bilparkering.  
 

 
Situasjonsplan over ønsket plassering av garasje og skisse over inngangspartiet uten og med ønsket tilbygg 
 
Plangrunnlaget:  
Kommunedelplan for Øyer Sør (vedtatt 2007) er plangrunnlaget for omtalt eiendom, gbnr. 12/173. 
Eiendommen ligger i LNF2 hvor det skal tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn 
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til landbruk, natur og friluft. Den eneste byggeaktiviteten som tillates er den som har direkte 
tilknytning til landbruket eller stedbunden næring.  
 
Av bestemmelsene i kommunedelplan for Øyer sør fremgår følgende:  
«2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan  
godkjennes i hht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring  
skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.»  
De omsøkte tiltakene er uavhengig av stedbunden næring, og det må søkes om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet pbl.) 
kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og 
statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 
19-2 (2). Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges 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). 
 
Nabovarsling og høring av berørte interesser:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. pbl. § 19-1. Det har ikke kommet inn merknader til dette. 
Videre skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
 
I dette tilfellet har kommunedirektøren kommet til at saken ikke direkte berører regionale/statlige 
myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. Beslutningen er tatt med grunnlag i at 
eiendommen er å betrakte som en etablert boligeiendom. Det er ikke utvidelse av bebyggelsen av 
betydning. Tiltakene vil ikke føre til endret bruk. Garasjen er planlagt på motsatt side av tilgrensende 
dyrka mark, den vil ikke påvirke bruk av jordbruksarealet i vest. (?) Landbruksinteresser vil etter all 
sannsynlighet ikke påvirkes.  
 
Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg kjørt 
analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av betydning utover 
det som beskrives her.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
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Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med eksisterende 
bebyggelse. Tiltak vil etter all sannsynlighet ikke føre til økt bruk av eiendom eller ytterlige kjøring på 
veg som tar av fra gamle Hundersætervegen. 
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som 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. Arealet rundt 
tomtegrensen er registrert som skog av høy bonitet og fulldyrket jord, men tiltak vil ikke ha 
innvirkning på dette. 
 
Miljø -og naturmangfold: 
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 stor tyngde i denne saken. 
 
 
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i området. Iht. 
lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene 
dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Det er registrert et bekkeløp i sørvest. Buffersone inkluderer 20 meter på hver side av bekken og er 
en aktsomhetssone. Sonen berører nordligste del av tomten, men ikke noe av bygningsmassen. 
Omsøkt tiltak er lokalisert med ytterlige avstand til bekk/buffersone, og hensynet til bekken anses 
ivaretatt. 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2:  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første må 
hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli 
vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn 
ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke 
er oppfylt. Selv om begge vilkårene er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. 
«kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 
 
Hensyn bak bestemmelsene  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Innenfor LNF2 skal det tas spesielt 
hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen 
er ønskelig for å kunne kontrollere utbyggingsmønsteret generelt. Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha 
negativ innvirkning på disse hensyn.  
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Tiltakene er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Bebyggelsen vil 
utvides noe mot nordøst, men dette vil ikke medføre press på dyrket mark eller driftsulemper for 
landbruket i området. Det vil heller ikke føre til etablering av noen ny boenhet. 
 
KD mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene  
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Søknaden er noe tynt begrunnet. Det opplyses at det er behov for parkering i garasje på 
eiendommen. I tillegg at inngangspartiet skal utbedres. I utgangspunktet er det ikke anledning til å 
legge vekt på tiltakshaver personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope 
seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. KD mener at omsøkte 
tiltak er fundert i areal- og ressursdisponeringsbehov som kan tillegges vekt i en 
dispensasjonsvurdering. Videre anses det som en fordel at bygningsmasse blir holdt i stand, i 
motsetning til alternativet, som kan være forringelse.  
 
KD kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å innvilge dispensasjon ettersom tiltakene ikke 
berører landbukshensyn, kulturminner, samfunnssikkerhet o.l. Fordelene kan ikke sies å være store, 
men det er heller ikke ulemper ved å gi dispensasjon. Kommunedirektøren mener derfor at fordelene 
er klart større enn ulempene til å innvilge dispensasjon. 
 
«Kan»-skjønnet  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Kommunen er gitt fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. I 
vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Selv om det er en fare for presedens, 
mener KD i dette tilfellet at det bør innvilges dispensasjon. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette 
formålet med bestemmelsen. Det er likevel et politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget 
ønsker å gi avslag. Et ev. avslag bør være saklig begrunnet.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Søknaden om tiltak kan 
behandles i tråd med innsendt søknad av 17.9.20 med eventuelle nødvendige suppleringer. 
 
Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
Omsøkte tiltak er fundert i areal- og ressursdisponeringsbehov og kan vektlegges i denne 
saken. Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i 
overensstemmelse med kommunedelplanen og øvrig lovverk.  
 
Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør.  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, bør avslaget 
begrunnes.) 
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Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LNFR I KP FOR GBNR 138/4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL - 
BJØRNSTADVEGEN 16 
 
 
Saksbehandler:  Anja L. Nygård Arkiv: GBNR 138/004  
Arkivsaksnr.: 20/2177     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
 
Vedlegg: 
- Søknad om fradeling av areal mottatt 02.07.20 
- Vedtak etter jordlov § 9 og 12 datert 19.08.20  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Kommuneplan for Øyer sør, vedtatt 2007 
 
Sammendrag: 
Bjørn Romsås hjemmelshaver av 138/4 søker om tillatelse til å fradele et areal på ca 360 m² fra 
eiendommen, som tilleggsareal til eiendommen Gbnr 138/45. Eiendommene ligger i LNFR, og 
tilleggsarealet skal benyttes som utvidelse av egen hage, som ikke er i tråd med LNFR formålet. 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon til fradeling/arealoverføring av arealet, og at 
arealet omdisponeres til LSB.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Bjørn Romsås hjemmelshaver av 138/4 søker om tillatelse til å fradele et areal på ca 360 m² fra 
eiendommen, som tilleggsareal til eiendommen Gbnr 138/45. Arealet skal benyttes som en utvidelse 
av egen hage og større lekeplass for barn, med beplantning av trær /busker.

 
 
Søknad om dispensasjon ble utformet av mottaker av arealet, hjemmelshaver av 138/45 Tadas 
Silingis etter fullmakt fra hjemmelshaver av 138/4.  
 
Matrikkelinformasjon om eiendommene: 

Eiendommen er markert med blå sirkel 
og ligger like ved Dulven barnehage 
langs Bjørnstadvegen.  
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Eiendommen 138/45 er fradelt som boligeiendom gjennom skylddeling den 27.08.1971. På 
tidspunktet fradelingen fant sted, var det ingen tilgjengelige hjelpemidler for å koordinatfeste 
grensene for eiendommen. Grensene for eiendommen er derfor kun fysisk merket med merkesteiner 
i hjørnene, og grenselinjene i matrikkelen/glokart er innlagt med stor unøyaktighet. Ut fra kvaliteten 
på grenselinjen mellom 138/4 og 138/45 kan denne avvike med flere meter, men utfra informasjon i 
skylddelingen ligger eiendommen antagelig noe lenger mot 138/4 i vest enn kartet viser. Ønsket 
fradelt areal er derfor mest sannsynlig mindre enn 360 m² som oppgitt.  
 

 
 
Plangrunnlaget:  
Eiendommen 138/4 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 og med formål LNFR. 
Bestemmelsene for dette området sier at i området tillates ikke fradeling for boligbebyggelse, 
fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn landbruk.  
Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til tiltak etter PBL §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje 
under forutsetning at bygning eller anlegg ikke er i konflikt med LNFR-formålet. Særlig skal en se til at 
tiltaket ikke er i konflikt med eller medfører nedbygging av: dyrket mark eller dyrkbar mark, område 
med sammenhengende innmarksbeite, område med sammenhengende skog av god bonitet, 
områder som er viktige for friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark eller områder som har viktige 
naturverdier. En skal også unngå å gi tillatelse til tiltak som medfører større endringer i terreng eller 
landskap. 
 
Det fremkommer av søknaden at arealet ikke skal benyttes til bebyggelse, men til utvidelse av egen 
hage. Utvidelse av hage med beplantning av trær / busker er ikke et søknadspliktig tiltak etter PBL §§ 
1-6 og 20-1. 
 
Eiendommen 138/45 som skal motta arealet, ligger i kommunedelplanens arealdel arealkategori LSB 
– LNFR, areal for spredt boligbebyggelse. Eiendommen er konsekvens utredet, og en rekke forhold 
som naturlig behandles i en dispensasjon er innfridd for eiendommen. Denne kan derfor utnyttes i 
tråd med kommuneplanens bestemmelse pkt. 5.2 uten dispensasjonsbehandling. 
Konsekvensvurderingen for eiendommen er gjennomført på bakgrunn av eiendomsgrensene slik de 
var avgrenset i kartet ved analysetidpunktet, og uavhengig av grensenes kvalitet. Flere av forholdene 
som ble vurdert ville mest sannsynlig resultert i samme resultat selv om eiendommens grenser 
hadde vært fastsatt nærmere 138/4 i vest. 
 
Formålet for boligeiendommen og landbrukseiendommen er begge LNFR, selv om boligeiendommen 
er klarert og kan bebygges i tråd med bestemmelsene for LSB uten at søknad om dispensasjon er 
nødvendig. Fradelingen/arealoverføringen vil derfor ikke føre til en formålsendring som er i strid med 
formålet. Likevel angir arealbruken en utvidelse av hagen, og en bruk av arealet som ikke kan knyttes 
til stedbunden næring som formålet LNFR skal ivareta.  
 
Informasjon fra Fylkesmannen i innlandet: 
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Søknaden om arealoverføring av et mindre areal til en eksisterende bebygd boligeiendom, hvor selve 
arealoverføringen ikke medfører endring i arealformål er usikkert om betinger dispensasjon eller 
ikke.  
Fylkesmannen i innlandet utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og 
bygningsloven datert oktober 2020 med følgende informasjon: Det beror på en tolkning av 
aktuelle lov-/forskriftsbestemmelser og/eller plan-grunnlaget hvorvidt et tiltak er avhengig av 
dispensasjon. Unntaksvis kan det oppstå tvil om en søknad betinger dispensasjon eller ikke. 
Som et eksempel kan nevnes søknad om fradeling av parsell i LNFR-område. Har søkeren 
opplyst at han ønsker å bebygge parsellen med hytte eller bolig (som ikke er nødvendig for 
landbruksdriften), vil dispensasjon være nødvendig. Fremgår ingen nærmere opplysninger om 
dette, må kommunen vurdere hva parsellen objektivt sett fremstår som egnet til. Dersom 
fradelingen utelukkende har til hensikt å formalisere de eksisterende eiendoms-forholdene, vil 
den ikke kunne avslås med hjemmel i pbl. § 11-6 annet ledd.  
 
Arealet som skal overføres skal ikke bebygges, og med kommuneplanens kvalitet på 
eiendomsgrenser i kartgrunnlaget kan det stilles spørsmål til om søknaden i realiteten kun 
formaliserer de eksisterende eiendomsforholdene. Tidligere ble slike mindre arealoverføringer og 
tilleggsarealer vurdert å ikke utløse krav om dispensasjon, dersom den lokale landbruksavdelingen 
ikke hadde merknader. Bakgrunnen for dette var blant annet kommunens unøyaktige kartgrunnlag, 
at høringsinstansene ikke ønsket oversendt slike mindre saker, og at en positiv behandling fra den 
lokale landbruksavdelingen ivaretok de vesentligste hensynene som kommuneplanens LNFR formål 
var ment å ivareta.  
I senere tid har det blitt gjennomført en ny vurdering, hvor kommunedirektøren etter henvendelser 
har kommet frem til at bruken av arealet må vurderes, og at en utvidelse av hage med beplantning 
ikke er i tråd med LNFR formålet, og derfor krever dispensasjon etter pbl §19 fra LNFR formålet, og 
en omdisponering av arealet fra LNFR til LSB. 
 

 
 
Lovgrunnlaget:  
 
Dispensasjon: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan og bygningslovens (pbl) kapittel 19 etter 
grunngitt søknad.  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.  
 
Jordloven (JL):  
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Deling av landbrukseiendom må behandles etter JL §12, og samtykke til omdisponering etter JL §9. 
Behandling av små tilleggsarealer er delegert administrasjonen.  
 
 
Matrikkelloven (ML): 
Det er søkt om fradeling av tilleggsareal til en allerede eksisterende og bebygd eiendom. En slik 
prosess kan enten gjennomføres som  

- Fradeling av tilleggsareal, opprettelse av egen matrikkelenhet, overskjøting for deretter 
sammenslåing med 138/45.  

- Arealoverføring hvor arealet overføres direkte mellom eiendommene når dokumentasjonen 
etter Matrikkelforskriftens § 33 foreligger. 

Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning. 
Avtale om grense er et privatrettslig anliggende og gjeldende plan har ikke inngripen i gjeldende 
eiendomsforhold. Avtalen om eiendomsgrensen som oppmålingsforretningen skal ivareta, trenger 
ikke være sammenfallende med formålsgrenser i plan, men det fremgår av ML §§15 og 33 at før 
arealoverføring kan gjennomføres skal det foreligge tillatelse etter plan og bygningslovens § 20-2. 
Den som utfører oppmålingsforretningen skal i tillegg ivareta interessene til alle parter, og i det ligger 
det at dersom det foreligger heftelser eller urådigheter på avgivereiendommen 138/4, som er til 
hinder for gjennomføring av oppmålingsforretningen, må dette avklares før samtykke til fradeling 
kan gis.  
 
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal og arealoverføring er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av 
tiltakshaver j.fr § 20-4.  Endring av eksisterende eiendomsgrenser må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, 
§27-1, 2, 4 og § 28-1 
 
Behandling: 
Dersom øvrige krav iht ML og PBL ikke er oppfylt for arealoverføringen, vil det ikke bli nødvendig 
med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjennomføres derfor før 
vurdering av om dispensasjon kan gis. 
 
Behandling etter Jordlov (JL)  
Kommunedelplanens LNFR formål skal spesielt ivareta hensynet til landbruk, natur og friluft. I dette 
tilfellet anses det avgjørende for videre behandling at samtykke er gitt etter JL, og behandling er 
derfor foretatt i forkant med positivt vedtak i sak 45/20 den 19.08.2020.   
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML): 
Heftelser eller urådigheter. 
På eiendommen 138/4 er det tinglyst blant annet vegrett til flere eiendommer, disposisjonsrett til 
bolig, bestemmelser om vann og avløpsledninger samt pant og føderåd. Utfra heftelsenes innhold 
berører ingen det omsøkte arealet som ønskes fradelt, og det anses uproblematisk for 
hjemmelshaver å innhente samtykke fra rettighetshaverne til å slette heftelsene i tilleggsarealet, 
eller samtykke til arealoverføringen i forbindelse med oppmålingsforretningen. Kommunedirektøren 
er ikke kjent med at det foreligger andre forhold på eiendommen som kan være til hinder for 
gjennomføringen. 
 
Eiendomsgrenser:  
Eiendomsgrensene for 138/45 er unøyaktige, og må klarlegges før arealoverføringen igangsettes. 
Øvrig dokumentasjon etter ML § 33 må fremskaffes før eller under gjennomføringen av 
oppmålingsforretningen. 
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Behandling etter Plan og bygningslovens (PBL) 
Pbl §26-1 sier at endring av eksisterende eiendomsgrenser ikke må gjøres på en slik måte at det 
oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Endringen må heller ikke gjøres på en 
slik måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
Eiendommen 138/45 er allerede bebygd, og har en størrelse på ca 1288,7 m², arealoverføringen 
medfører derfor ikke at avgivereiendom eller mottakereiendom blir uegnet til bebyggelse i tråd med 
plan. Eiendommens størrelse etter arealoverføringen vil maks være 1650 m2, men grensene er ikke 
koordinatfestet, så det totale tomtearealet kan vise seg å avvike noe etter oppmålingsforretningen. 
Plasseringen av eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av tomtearealet mot 
vest er det beste alternativet for å kunne øke eiendommens hage, og tilrettelegge for lek. 
Eiendommen ligger i et område med 6 andre spredte boligeiendommer med formål LSB, hvorav 
naboeiendommenes arealer er mellom 700-3555 m². Eiendommens areal etter arealoverføringen vil 
derfor ikke avvike fra naboomgivelsene.  
 
Pbl §27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp, skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker eller 
dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass. Arealet som 
arealoverføres skal ikke bebygges, men fungere som et tilleggsareal til eksisterende enhet. 
Tilfredsstillende vannforsyning og avløp vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt når eiendommen 
opprinnelig ble fradelt og bebygd. 

Pbl § 27-4.Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som er 
åpen for alminnelig ferdsel. Eiendommen har adkomst via Bjørnstadvegen som er privat frem til 
offentlig veg Musdalsvegen. Vegrett over privat veg er allerede gitt eller kan påberopes gjennom 
hevd, og tilleggsarealet medfører ingen økt bruk eller utvidelse av allerede eksisterende rett.  

Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold. Det er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. 

  

 

Kommunedirektøren mener at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt. I tillegg er samtykke gitt etter JL 
slik at arealoverføringen kan gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
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Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg kjørt 
analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, som er kommentert nedenfor, men det er ikke 
oppdaget spesielle forhold som taler mot å innvilge dispensasjon. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Arealoverføringen har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, og tiltaket vil ikke føre til en 
utvidet bruk av eiendommen som tilsier at disse forholdene må vurderes på nytt.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Arealet som berøres er registrert som skog av høy bonitet, men skogen på arealet er av typen 
blandingsskog. Tiltak berører landbruksareal. En landbruksfaglig vurdering tilsier at har kommet til at 
landbruksinteressene i denne saken kan vike, og at arealoverføringen ikke vil gi merulemper for 
landbruket sett i forhold til dagens situasjon. 
 
Miljø og naturmangfold:  
Søknaden skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket arter av spesiell interesse. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. 
denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende 
konsekvenser for naturmangfold. 
 
Kultur: 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i området. Iht. 
lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene 
dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Arealet ligger ikke innenfor NVE’s aktsomhetssone for jord- og flomskred, og nærmeste bekkeløp er 
registrert 125 meter unna arealet. 
 
Og det tenkes at det frem i tid kan være ønskelig med andre tiltak på arealet, slik at eiendommen 
138/45 inkl. evt. tilleggsarealet med fordel bør ha samme formålet LSB. 
 
Vurdering etter pbl. § 19-1: 
Naboer, berørte interesser og relevante tillatelser:  
Søknaden berører kun hjemmelshaver av 138/4 og 138/45 som begge står bak søknaden om 
dispensasjon. Øvrige naboer vurderes ikke nødvendig å varsle på grunn av tiltakets form og størrelse.  
 
Regionale og statlige myndigheter:  
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.  
Fylkesmannen i innlandet informerer i sitt rundskriv «dispensasjonssaker etter plan- og 
bygningsloven datert oktober 2020», at verken Fylkesmannen eller fylkeskommunen ønsker å få 
oversendt søknader om fradeling av mindre tilleggsarealer, hvor den lokale landbruksetat ikke har 
innvendinger. Unntaksvis kan også slike tiltak berøre viktige fagområder som berører 
kulturminnemyndigheten eller NVE e.l. 
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I denne saken har kommunedirektøren vurdert saken til ikke å direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter, og funnet at ekstern høring er unødvendig. Beslutningen er tatt med grunnlag i at 
eiendommen er en etablert eiendom benyttet til bolig, hvorav arealet som skal tillegges er av en slik 
størrelse at det har liten betydning for landbrukseiendommen.  
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd sier:  
«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.»  
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår være oppfylt, men selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen likevel gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan» formuleringen i 
lovteksten. 
 
Hensyn bak bestemmelsen.   
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen 
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. Samtidig ble det i KP og vedtatte KU del 
Apkt 5. «Langsiktig arealstrategi , Tettstedsutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» lagt opp til 
at en skulle opprettholde folketallet rundt om i grendene, og godkjenne større tomter i slike områder 
enn for regulerte tomter. En skulle se positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når 
kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk 
mangfold og trafikk er oppfylt. For å stimulere til slik utbygging, ble eksistere boligeiendommer som 
oppfylte kriteriene lagt ut med formålet LSB.  
Når eiendommen som skal motta arealet her har oppfylt kriteriene, er lagt ut som LSB, og arealet 
som skal tillegges er lite i tillegg til at det også oppfyller kriteriene, mener Kommunedirektøren at 
arealoverføringen ikke vil ha noe negativ innvirkning på hensynene bak bestemmelsen.  
 
 
Kommunedirektøren konkluderer med at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved  å gi dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det ikke ulemper av betydning ved å innvilge dispensasjon 
ved så små arealer, med unntak av de ulempene det evt kan medføre for tilgrensede landbruk og 
dens reduksjon av areal.  
Fradelingen vil ikke gjøre hogst av tilleggende arealer vanskelig, og vil ikke medføre større drifts- og 
miljømessige merulemper. Det er derfor konkludert med at arealoverføringen ikke vil være til 
ulempe for landbrukseiendommen.  
 
Kvaliteten de eksisterende eiendommene innenfor LNFR har på sine eiendomsgrenser tilsier at det 
ved søknader om overføring av så små arealer, alltid vil være en usikkerhet på om arealet er stort 
nok til å måtte behandles etter PBL med tilhørende dispensasjon, om mottaker eiendommen faktisk 
eier arealet fra før utfra skylddelingen, eller om overføringen er så liten at den kan gjennomføres 
som en ren grensejustering. Dette er en usikkerhet som ikke kan avklares før eiendommen er 
nøyaktig oppmålt. Resultatet av å innvilge dispensasjon i dette tilfellet vil være at grensen mellom 
138/4 og 138/45 blir nøyaktig målt, som vil være positiv for kommunen ved videre 
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planlegging/behandling, positivt for meglere og alle andre som forholder seg til offentlige 
kartgrunnlaget, og ikke minst positivt for boligeiendommen og landbrukseiendommen for fremtiden.  
 
I tillegg sier fylkesmannen i sitt rundskriv at selv om det ikke er sagt direkte i lov eller forarbeider bør 
en kunne se hen til tiltakets størrelse i dispensasjonsvurderingen, og kunne være mindre streng ved 
mindre tiltak som utløser små konsekvenser i en overordnet plan. Et så lite areal i et område med så 
unøyaktige eiendomsgrenser vil ikke kunne gi de store ulempene. Formålsgrensene i overordnede 
planer følger usikre eiendomsgrenser, og en kan forvente at flere eiendomsgrenser som vil bli 
kartfestet fremover, kan avvike mer fra formålsgrensene enn denne endringen av eiendomsgrensen 
medfører.  
 
I utgangspunktet skal ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende 
rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og 
ressursdisponeringsbehov, og ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter 
kommunedirektørens mening kunne vektlegges som relevant til en viss utstrekning. Økt hageareal til 
lekeplass, frukttrær og bærbusker er i denne sammenheng ment å dekke familiens behov, men en 
kan se at fordelen med å tillate et økt hageareal skjermet og på motsatt side av innkjørselen, kan 
stimulere til økt bruk av uteområdene for hele familien, som igjen kan være viktig for folkehelsen. 
Dette er forholdsvis små fordeler, men i tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større 
vekt. 
 
I dette tilfelle er det ikke ulemper ved å innvilge dispensasjon. Det er heller ikke tydelige fordeler. 
Siden det ikke er ulemper av betydning, kan også fordelen tillegges litt større vekt. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger ulemper ved å innvilge dispensasjon, og 
fordelene er klart større enn ulempene. 
 
«Kan»-skjønnet 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. Lovgiver 
har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. I 
vurderingen skal det bl.a. legges vekt på presedens-faren. Det skal svært mye til før to slike saker kan 
sies å være helt like, og det kan påpekes relevante ulikheter i de aller fleste. Men selv om fare for 
presedens alltid er til stede til en viss grad, mener kommunedirektøren at den vil være mulig å 
håndtere i lignende saker, og at dispensasjon bør innvilges. 
 
 
Vurdering: omdisponering til LSB på arealet 
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Gjennom dispensasjonsvurderingen har det fremkommet at omsøkt areal oppfyller alle kriteriene 
som lå til grunn da boligeiendommer i KP ble lagt ut som LSB.  
 
Kommunedirektøren mener at å tillegge formålsgrensen for LSB området på eiendommen gbnr. 
138/45 bedre nøyaktighet enn eiendomsgrensen, er et moment kommuneplanen ikke har tatt høyde 
for. Mest sannsynlig ville hele eiendommen med tilleggsarealet oppnådd status LSB, om 
kartgrunnlaget ved analysetidspunktet hadde vist at eiendomsgrensene for eiendommen inkluderte 
omsøkt areal. 
 
På bakgrunn av dette vil det være en klar fordel at hele eiendommen 138/45 etter arealoverføringen, 
og klarlegging av øvrige eksisterende eiendomsgrenser, har samme bestemmelser for utnytting. 
Dette vil samsvare med grunneiernes forståelse og bruk av egen eiendom, og ikke minst være en 
fordel for kommunen ved senere søknader om utnytting av eiendommen. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger ulemper ved å omdisponere arealet som 
arealoverføres til LSB, slik at all fremtidig utnytting kan forholde seg til kommuneplanens 
bestemmelser pkt. 5.2 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for 
arealoverføring av et areal på ca. 360 m², fra eiendommen 138/4 til eiendommen 138/45, og en 
omdisponering av arealet til LSB formål slik at fremtidige tiltak for hele eiendommen vil følge 
kommunedelplanens bestemmelser pkt 5.2. 
 
Hensynet bak bestemmelsen LNFR i KP, blir ikke vesentlig tilsidesatt da arealet som arealoverføres er 
lite, og oppfyller alle kriteriene som lå til grunn da boligeiendommer i KP ble lagt ut som LSB. Areal- 
og ressursdisponeringsbehov vektlegges sammen med fordelen en oppmålingsforretning av hele 
eiendommen, og dens unøyaktige formåls- og eiendomsgrenser gir. Fordelene er klart større enn 
ulempene.  
 
Med hjemmel matrikkellovens og plan og bygningsloven § 20-1 med tilhørende bestemmelser, gis 
det tillatelse til å fradele ett areal på ca. 360 m² for å arealoverføre/tillegge dette arealet til 
eiendommen 138/45 følgende vilkår: 

- Tiltaket skal gjennomføres som vist i situasjonsplan mottatt 02.07.20 
- Hjemmelshaver av 138/4 må sørge for at nødvendige samtykker fra rettighetshavere bringes 

i orden ved gjennomføring av oppmålingsforretning. 
 
Nøyaktig størrelse på arealet blir klarlagt gjennom oppmålingsforretning etter matrikkelloven, og 
først etter at eksisterende grense mellom gbnr. 138/4 og 138/45 er klarlagt. Partene vil bli innkalt til 
oppmålingsforretning etter matrikkellovens bestemmelser.  
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for 
arealoverføring av et areal på ca. 360 m², fra eiendommen 138/4 til eiendommen 138/45.  
 
Søknad om arealoverføring/fradeling av tilleggsareal iht matrikkellov avslås da tillatelse etter plan og 
bygningslovens ikke kan innvilges uten dispensasjon iht § 19-2.   
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(Dersom Plan og miljøutvalget velges å avslå søknaden må avslaget begrunnes.)  
 
 
 
Ådne Bakke Anja L. Nygård 
Kommunedirektør 
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G/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG 
SØKER: PÅL STRANGSTADSTUEN 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/3997     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
110/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om konsesjon fra Pål Strangstadstuen av 15.10.2020 
2. Kjøpekontrakt mellom Pål Strangstadstuen og selger Knut Hekneby 

 
Sammendrag: 
Pål Strangstadstuen søker konsesjon på g/bnr 90/11 som er en skogteig på om lag 95 daa. 
Den benevnes som «Borgerskogen». Selger er Knut Hekneby. Skogteigen skal legges som 
tilleggsareal til skog som konsesjonssøker har fra før.  
 
Hekneby eier også ei hytte på g/bnr 99/35 ved Søre Veslesetra. Hytta ligger i LNF i 
kommuneplanens arealdel og har ei tomt på ca. 16 daa, den består av bl.a. 8 daa produktiv 
skog. Etter definisjonene til jordlova har Hekneby en landbrukseiendom bestående av to 
grunneiendommer som ikke kan deles uten samtykke etter jordlovens delingsbestemmelse.  
 
Kommunedirektøren mener deling av denne driftsenheten kan tillates slik at salget kan 
gjennomføres. Kommunedirektøren mener også at Strangstadstuens erverv gir god drifts- og 
arronderingsmessig løsning, at ervervet bidrar til slike eier og bruksforhold som er mest 
gagnlig for samfunnet og at konsesjon dermed bør innvilges.  
 
 
Saksutredning: 
Pål Strangstadstuen eier og driver landbrukseiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 i På 
Sør-Tretten i Øyer kommune. På garden er det melke- og kjøttproduksjon. Han søker 
konsesjon på grunneiendommen g/bnr 90/11, en skogteig som eies av Knut Hekneby bosatt i 
en bolighus i Bekkevegen på i Tretten. Hekneby eier, i tillegg til denne skogteigen, bolighuset 
i Bekkevegen og ei hytte med 16 daa tomt ved Søre Veslesetra.  
 
Strangstadstuen ønsker å legge skogteigen som tilleggsareal til garden han har fra før og 
drive dette som én enhet. Skogteigen grenser inntil skog som han har fra før. Se kartutsnitt 
under.  
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Fakta om eiendommene: 
 
Skogteig g/bnr 90/11: 

 
 
Hytta «Huldrelia» g/bnr 99/35 

 
 
Hekneby sine eiendommer er ikke knyttet sammen i landbruksregisteret. Så lenge dette hver 
for seg er eiendommer som iht. jordloven «kan nyttast til landbruksproduksjon», og de er på 
samme eierhånd, vil eiendommene likevel være å regne som én driftsenhet og dermed 
omfattet av jordlovens delingsbestemmelse i §12.  
 
Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl 

 
 
Strangstadstuen har lite jordbruksressurser nede i bygda, 2/3-deler av dyrkamarka ligger i 
statsalmenninga. Til garden hører seter på Holmsetra, havnlykkje på Sydda og dyrkingsfelt på 
Pølen. Melkeproduksjonen foregår i Strangstadstuen samdrift DA som til sammen 
disponerer totalt om lag 450 daa jord gjennom en rekke leieavtaler. Disponibel melkekvote 
er om lag 215 tonn. 
 
 
Lovgrunnlaget: 
 
Jordloven: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av § 12 tredje ledd: 
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«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.» 
 
Konsesjonsloven: 
§ 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Saksbehandling: 
Det anses som sikker rett at Hekneby sine to grunneiendommer må regnes som én 
driftsenhet etter jordlovens forstand. Det følger direkte av lovteksten i § 12 første ledd: 
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet». At det står ei hytte på eiendommen g/bnr 99/35, at den har vært nytta 
til fritidsformål i lang tid og at eieren ikke selv anser dette som landbruksareal, anses ikke å 
ha relevans for dette forholdet. Det må samtidig bemerkes at det i mange tilfeller kan stå 
produktiv skog inne på et areal som nytta f.eks. til fritidsformål. I dette tilfellet utgjør den 
produktive skogen nesten 8 daa, i tillegg er det ca 5 daa uproduktiv skogsmark. Etter 
kommunedirektørens vurdering tilsier det at arealet kan nyttes til lønnsom 
landbruksproduksjon.  
 
En ble oppmerksom på behovet for delingstillatelse da konsesjonsbehandlingen ble 
påstartet. Administrasjonen var i kontakt med Knut Hekneby som heller ikke var kjent med 
jordlovens delingsbestemmelse og betydningen den har for dette ervervet. Det ble drøftet 
muligheten for å behandle deling etter jordloven samtidig som man behandlet 
Strangstadstuen sin konsesjonssøknad. I samråd med Hekneby kom en fram til at det var 
tilfredsstillende løsning for alle parter. Det foreligger derfor ingen formell søknad fra 
Hekneby sin side men det er avklart muntlig at behovet for delingssamtykke kan avklares i 
samband med konsesjonssaken. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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Vurdering: 
Jordloven: 
Jordlovens formål 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 framtidige 
eiere.  
 
Jordloven §12 tredje ledd første punktum sier at det ved vurdering av om samtykke til deling 
skal gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert 
bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral og er utgangspunktet for vurdering 
av saken.  
 
Jordloven §12 tredje ledd andre punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingen skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Dersom disse momentene ikke 
taler mot deling, skal tillatelse gis. 
 
Når det gjelder vern av arealressursene vil en i denne saken overføre skogarealer fra en 
landbrukseiendom uten driftssenter, og uten vesentlig annen produksjon enn det som 
foregår på denne teigen, og til en landbrukseiendom i full drift og som er en fulltids 
arbeidsplass for eieren. Hensynet til arealressursvernet vil være ivaretatt. Den driftsmessige 
løsningen vil være god og det vil ikke bidra til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket 
i området. 
 
Det som taler mot deling er at det blir gjenstående en teig på 16 daa uten anna 
driftstilknytning, altså en vesentlig mindre rasjonell eiendom enn det en har fra før. En deler 
her deler en konsesjonspliktig eiendom slik at det etter deling gjenstår en bebygd eiendom 
under konsesjonsgrensa, noe som ikke nødvendigvis er heldig. Hadde det vært dyrkamark på 
«Hulderlia» mener kommunedirektøren at dette momentet burde vært tillagt slik vekt i 
delingssaken at søknaden trolig burde avslås. Kommunedirektøren mener at det 
næringsmessige potensialet på resteiendommen, sett opp mot fordelene ved å kunne 
overføre skogteigen på 95 daa til Strangstadstuen, i sum taler for at hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur er ivaretatt. Kommunedirektøren tilrår at det gis delingstillatelse.  
 
Konsesjonsloven: 
 
Priskontroll 
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom». Iht. rundskriv M-3/2017 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og består kun av skog/utmark og skal 
dermed ikke underlegges priskontroll.  
 
Driftsmessig løsning 
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Teigen som erverves grenser inntil skog som Strangstadstuen har fra før. Felles 
eiendomsgrense betyr at eiendomsgrenser kan bli borte, noe som i all hovedsak tilsier at 
ervervet gir en god arronderingsmessig løsning og at større arealer kan drives i 
sammenheng. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 
Helhetlig ressursforvaltning 
Ervervet vil styrke en eksisterende driftsenhet som allerede har skog i nærheten. Det vil 
gjøre forvaltningen av denne teigen mer effektivt som en del av en større enhet. Hensynet til 
en helhetlig ressursforvaltning er ivaretatt.  
 
Erververs kvalifikasjoner 
Strangstadstuen eier og driver gard med skog fra før. Han anses å være tilstrekkelig skikket 
til å erverve denne teigen. 
 
Øvrige momenter: 
Eiendommen er liten av størrelse og blir slått sammen med en større eiendom. 
Eiendommene bør etter kommunedirektørens syn derfor også sammenføyes i matrikkelen. 
Dette bør settes som vilkår for konsesjon. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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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UBA - 201901 - NESTINGSÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201901  
Arkivsaksnr.: 19/212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
111/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 03.11.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Nestingsætra, vedtatt 18.6.2020, KST-sak 35/20. 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Nestingsætra datert 10.7.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Oppstart av forhandling til utbyggingsavtale ble annonsert 6.5.2019. Det ble satt frist for å 
komme med merknader innen den 3.6.2019. Det kom ikke inn merknader til varselet. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Nestingsætra. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, 
siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. 
Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som 
er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, 
og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester 
som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, 
skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike 
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bestemmelser kan omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete regler for 
utformingen eller detaljeringen av bestemmelsenes innhold. Det er imidlertid en 
forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til detaljplanen er 
nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli gjennomført innen 
rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger både innenfor og 
utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor planområdet er det viktig 
at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at rekkefølgebestemmelsene skaper 
tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av rekkefølgebestemmelsene bør derfor 
gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. Utfordringen er ofte at omfanget av 
utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før detaljplanleggingen igangsettes. 
 
Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye 
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller 
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over 
alpinnedfart el.l). 
 
Forholdsmessighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. 
 
Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som 
legges frem til behandling. 
 
Endring i avtaleteksten 
Det er gjort en endring i avtaleteksten sammenlignet med andre utbyggingsavtaler som 
allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det er tatt bort prosentangivelsen 
som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå foreslås følgende forslag 
til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av 
utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring av 
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vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere 
alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor 
planområdet. 
 
I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. Dette 
videreføres her. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan. Detaljreguleringen 
av Nestingsætra legger til rette for frittliggende fritidsbebyggelse, med 37 regulerte tomter. 
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille krav i 
utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring av 
reguleringsplanen. For Nestingsætra vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. Det 
følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan starte 
før gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra Bjørgekrysset avkjøring til 
Hundersætervegen 123 m fl. er etablert. Alternativt skal det være gjennomført utbedring av 
fv. 361 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 312 med nyetablering av gangvei ned til Ihle. Videre 
skal ny kommunal hovedvannledning sør for Hafjell være etablert. 
 
Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og utbyggingen vil ikke 
kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. Alternativt kan utbyggingen 
igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom bankgarantier eller andre avtaler som 
for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-samarbeidsavtale). Bankgarantier, OPS-avtaler og 
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andre finansieringsløsninger som sikrer utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for 
Øyer sør. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet. 
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Nestingsætra. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Nestingsætra datert 03.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
 



  Sak 112/20 

 Side 46 av 46   

REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.11.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/4030     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
112/20 Plan- og miljøutvalget 17.11.2020 
 
 
Fylkesmannen i Innlandet, mottatt 23.10.2020: KLAGEAVGJØRELSE - REGULERINGSPLANEN 
KRINGELÅSLIA NEDRE - ØYER KOMMUNE 
 
KMD, mottatt 26.10.2020: HØRINGSBREV OG HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL FORLENGELSE 
AV MIDLERTIDIGE ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
 
KMD, mottatt 04.11.2020: HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 
HJEMMEL FOR FORSKRIFT OM PARSELLINNDELING AV CAMPINGPLASSER 
 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, mottatt 04.11.2020: GBNR 75/3  - PÅLEGG OM 
TILTAK FOR Å HINDRE FORURENSNING JF. FORSKRIFT OM GJØDSELVARER AV ORGANISK 
OPPHAV 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


