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DISPENSASJON GESIMSHØYDE, HAFJELL ARENA/LUNNSTADEN - GBNR 155/299/44 
 
 
Saksbehandler:  Mathilde Hjort Arkiv: GBNR 155/299/044  
Arkivsaksnr.: 21/764     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
52/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om byggetiltak og søknad om dispensasjon med relevante vedlegg. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 21/764. 
Reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, vedtatt 25.10.2001. 
 
Sammendrag: 
Arconsult Ove Bøe AS v/arkitekt Manuel Silva søker på vegne av tiltakshaver og grunneier 
om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Hafjell 
Arena/Lunnstaden punkt 3.2 om maksimal gesimshøyde på 3,5 m. Det søkes om en 
overskridelse av gesimshøyde på en gavlfasade på 70 cm, altså en gesimshøyde på 4,1 cm. 
Dette begrunnes med at det vil bryte opp den horisontale flaten i fasaden, ved å bryte opp 
volumet med mindre gavlfasader mot øst og vest. 
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges for omsøkt tiltak. (Alternativ 1 til 
vedtak). De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunen 
velger å gi dispensasjon ut i fra sitt frie forvaltningsskjønn. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med oppføring av fritidsbolig på gbnr. 155/299/044 søkes det om dispensasjon 
for overskridelse av tillatt maksimal gesimshøyde med ca. 70 cm på en gavlfasade mot øst og 
vest. Fasade- og snittegninger av omsøkt tiltak vist nedenfor. 
 
 

 
Fasade vest 
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Fasade øst 
 
 

 
Snitt 
 
Imøtekommelse av søknad om dispensasjon vil si dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 
punkt 3.2 i reguleringsplan for Hafjell Arena/lunnstaden. 
 
Øvrige deler av fritidsboligen er prosjektert med en gesimshøyde på 3,3 m, og mønehøyden 
vil ikke på noe sted overskride 5,5 m, altså 50 cm lavere en maks regulert mønehøyde. 
Hoveddel av bygningen vil ha en gesimshøyde på 3,3 m og en mønehøyde på 5,1 m. 
Takvinkel på 27o samsvarer med reguleringsbestemmelsene. 
 
Begrunnelse for dispensasjonsbetingende tiltak er et ønske om å bryte opp den horisontale 
fasaden, ved å skape ulike volumer med mindre gavlfasader mot øst og vest. Dette anføres å 
ville gi bygningen bedre visuelle kvaliteter og nødvendig variasjon i fasaden.  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
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Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon 
fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres 
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er Hafjell Arena/Lunnstaden, plan-ID 105. 
Vedrørende byggehøyder står det følgende i punkt 3.2: 
«Mønehøyde kan være inntil 6 m over gjennomsnittlig planert terreng. Gesimshøyde kan 
være inntil 3,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.» 
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde er overordnet at hyttene 
skal legges så lavt som mulig i terrenget, og at hyttene i størst mulig grad skal tilpasses det 
naturlige terrenget. Bebyggelsen skal avpasses i forhold til omkringliggende bebyggelse, 
bestemmelsene skal bidra til harmoni i feltet, regulere byggenes inntrykk, samt sikre best 
mulig utsikt for flest mulig. Hensynet bak bestemmelser om maksimal møne- og 
gesimshøyde er kort fortalt å begrense bygningers høyde og dominans. 
 
Det kan diskuteres hvorvidt økt gesimshøyde på 70 cm setter bestemmelsene i planen eller 
formålet bak dem vesentlig til side. Etter kommunedirektørens vurdering utgjør ikke 70 cm 
så mye i denne saken at det kan sies. Den omsøkte fritidsboligen er av en relativt stor 
størrelse, og, som det anføres i søknaden, vil uttrykket bli mer massivt dersom hele fasaden 
holdes i samme gesimshøyde. Den del av bygningen det søkes dispensasjon for er også å 
anse som en mindre del av den totale bygningsmassen, < 20%. Gitt dispensasjon i denne 
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saken fører ikke til økt total høyde, da mønehøyde ikke på noe punkt vil overstige 5,5 m, 
altså godt under maksimal regulert mønehøyde. 
 
Reguleringsplanen åpner for grunnmurshøyde på inntil 0,5 m. Omsøkt fritidsbolig er 
prosjektert på såle. Bygningen kunne derfor i teorien vært totalt 1 m høyere, dersom full 
grunnmurshøyde og full mønehøyde ble benyttet, og likevel vært innenfor 
reguleringsbestemmelsene. En økning på 70 cm på gesimshøyde på en gavlfasade er således 
å anse som langt mindre inngripende for omgivelsene, og bryter ikke med hensynet bak 
bestemmelsen. 
 
Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må vurderes opp mot ulempene. 
 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt 
generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot 
private fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken.  
 
Å innvilge dispensasjon vil kunne gi fasaden et mindre massivt uttrykk, uten å øke 
bygningens volum nevneverdig, ei heller bruksareal. Således kan det sies at fordelene er 
større for omgivelsene enn for tiltakshaver. 
Heller ikke kan det sies at bygget vil bryte med harmonien i feltet eller hindre utsikt for 
naboer i særlig større grad enn om gesimshøyden var 70 cm lavere. 
 
Kommunedirektøren har vanskelig for å se at ved å innvilge dispensasjon i denne saken 
er forbundet med ulemper av betydning. 
Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små, at det foreligger klar overvekt av 
fordeler, vil vilkåret være oppfylt. Det gjør seg ikke gjeldende ulemper av nevneverdig 
betydning i denne saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av 
fordeler.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Kommunens forvaltningsskjønn: 
I saker 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 er til stede ved å gi dispensasjon i denne saken. Det er allerede gitt flere 
dispensasjoner i lignende saker, og dersom utvalget ønsker å styre denne utviklingen i en 
annen retning bør det begrunnes i det frie forvaltningsskjønn. Elementer i dette skjønnet er 
blant annet hvor sannsynlig en uheldig presedensvirkning er, og eventuelle følger av dette.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, reguleringsbestemmelsene punkt 3.2 om 
byggehøyder på fritidsbygg, på gbnr. 155/299/44. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens er til stede for kommende lignende 
saker. 
PMU vurderer likevel denne faren som akseptabel, og gir dispensasjon i denne saken. 
 
Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjell Arena/Lunnstaden, reguleringsbestemmelsene 
punkt 3.2 om byggehøyder på fritidsbygg, på gbnr. 155/299/44. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå 
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn. Det er ikke en ønskelig utvikling at det 
dispenseres fra gesimshøyder i denne type saker. Det er for stor fare 
for en uønsket utvikling med presedensvirkningen i etterfølgende saker. 
 
Søknad om byggetiltaket behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Mathilde Hjort 
Konstituert kommunedirektør 
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DISPENSASJON TAKTEKKING, HAFJELLTOPPEN - GBNR 155/64 
 
 
Saksbehandler:  Mathilde Hjort Arkiv: GBNR 155/064  
Arkivsaksnr.: 21/472     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon med relevante vedlegg. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/472. 
Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend, planID 102B. 
 
Sammendrag: 
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS ved advokat Haakon Løvaas Haaland søker på vegne av 
tiltakshaver om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 3.4 i reguleringsplan for 
Hafjelltoppen Hyttegrend vedrørende taktekking, der det står at fritidsbebyggelse skal nytte 
taktekkingsmateriale som torv eller skifer. Fritidsboligen har i dag torvtak, og det søkes nå 
om dispensasjon for å legge om til tretak. 
 
Saksutredning: 
 
Saksutredning og bakgrunn: 
Det er søkt om utskiftning av taktekking fra torv til tretak på fritidsbolig på GBNR 155/64. 
Det er i forbindelse med dette søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen som 
omhandler bruk av taktekking. 
 
Bestemmelse 3.4 angir at torv eller skifer skal benyttes som taktekking på fritidsboliger. 
Det søkes om å bruke tre som taktekking, med begrunnelse i at det blant annet grunnet 
store snømengder har oppstått flere vannlekkasjer som følge av vektbelastning på taket. 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I 
vurderingen er kommunen bundet av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke 
vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til 
andre myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er 
vurderingen at høring ikke er nødvendig. 
 
Naboer: 
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend. Aktuelle 
reguleringsbestemmelser er punkt 3.4 flg.: «Fritidsbebyggelse skal nytte 
taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» 
 
 
Vurdering: 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 

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

 
Søker ønsker å benytte tre som taktekking. Det framgår av reguleringsbestemmelsene i 
planen at de eneste alternativene for taktekking er torv eller skifer: «Fritidsbebyggelse skal 
nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» Formålet med denne bestemmelsen er å 
sikre at planområdet skal ha et helhetlig uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv og 
skifer er eneste tillate utforming, vil eventuelle andre typer tak skille seg vesentlig ut. 
Området framstår som hovedsakelig utformet med torvtak. Dette har vært viktig ved 
utarbeidelse av planen. Å tillate noe annet i dette tilfellet vil sette hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig til side. Likevel må det bemerkes at det tidligere 
er gitt dispensasjon til tretak innenfor planområdet. Tretak er også benyttet på enkelte 
andre hytter, dog uten vedtatt dispensasjon, og bør derfor ikke tillegges vekt. 
 
Konklusjon:  
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 
Det kan ikke gis dispensasjon. 
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2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 

 
Fordeler ved å tillate tre på taket er ifølge søker av praktiske hensyn. Det begrunnes med at 
torven medfører en betydelig vektbelastning på hyttetaket som følge av de betydelige 
snømengdene i området. Det anføres at det har oppstått flere vannlekkasjer i hytta som 
følge av torvtaket, og at dette har sin årsak i at torven til stadighet er i bevegelse pga. vær-, 
vind- og klimabelastninger som over tid medfører skiftende tørke og fuktighet. Det bemerkes 
også at fritidsboligens plassering/høydeplassering gjør den spesielt utsatt for snø og vind. 
 
Det er anledning til å se hen til bygningsmessige hensyn i vurderingen, og en objektivt sett 
hensiktsmessig utnytting av egen eiendom. Her er imidlertid kommunedirektøren av den 
oppfatning at det ikke er forhold tilstede her som er umulig å løse for å holde seg innenfor 
bestemmelsene for taktekking, da torv ikke er eneste tillatte form for taktekking. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking med tre er for det første at området vil 
framstå mindre ensartet. Det som vil framstå som en stor sammenhengende flate bør etter 
kommunedirektørens mening tekkes med samme materiale som omkringliggende 
bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar situasjon, 
der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Uthuling av planen er en ulempe 
av betydning. Likevel må det bemerkes at det tidligere er gitt dispensasjon til tretak innenfor 
planområdet. Tretak er også benyttet på enkelte andre hytter, dog uten vedtatt 
dispensasjon, og bør derfor ikke tillegges vekt. 
 
Konklusjon:  
Kommunedirektøren ser fordeler som kan vektlegges i vurderingen, men anser at det ikke er 
forhold til stede som er umulig å løse for å holde seg innenfor bestemmelsene for 
taktekking. 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi 
dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget(PMU) søknad 
om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.4 angir. De to vilkårene i § 19- 
2 er ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er reell sjanse for uheldig 
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke 
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i planområdet. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Mathilde Hjort 
Konstituert kommunedirektør Saksbehandler 
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GBNR 155/308 - DISPENSASJONSSØKNAD - UTHUS - NEDRE ÅSTAVATNET 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 155/308  
Arkivsaksnr.: 21/301     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
  
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon og byggetiltak 
Bilder og tegninger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i sak 21/301 
 
Sammendrag: 
Karl Erik Olstad søker om å rive og bygge nytt uthus på sin selveide eiendom gbnr. 155/308 
ved Ner-Åstvatnet i Øyerfjellet. Tidligere er hytta revet og ny er bygget. Ifølge søker er 
uthuset ca. 45 år, og ikke egnet for rehabilitering. Eierne ønsker nå å rive det og bygge nytt. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel formål 
LNF(R). Fra forbud mot tiltak som ikke er til landbruksformål og fra hensynssone buffersone 
til villreinens leveområde (H560_2 sone 2). 
 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for riving og bygging av uthus med 
eventuelle vilkår. Iht. seneste informasjon skal taket tekkes med tre, i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 
 
Saksutredning: 
Grunneier søker om dispensasjon for å rive uthus på hytteeiendommen og bygge nytt på 
samme sted. Tidligere er hytta revet og ny er bygget. Ifølge søker er uthuset ca. 45 år, og 
ikke egnet for rehabilitering. 
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Eiendommen merket 
 
Eiendommen er en selveiertomt ved Ner-Åstvatnet. 

 
Skisse av planlagt uthus 
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Eksisterende bebyggelse 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende 
inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken 
skal 
varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har 
adgang 
til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. 
§ 19-1. 
Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da 
deres 
fagområder anses berørt. 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi 
dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, 
jf. pbl. § 
19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. 
pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør 
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det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. 
§ 19-2 
(4). 
 
Naboer: 
Det er ca. 300 meter til nærmeste nabo, og det er vurdert at disse ikke vil bli berørt av 
tiltaket. Øyer statsallmenning er bedt om uttalelse.  
 
Plangrunnlaget: 
Eiendommen gbnr. 155/308 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med 
arealformål LNFR. 
 
§ 5.1 i bestemmelsene til kommuneplanen: 

 
 
Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til tiltak etter plan -og bygningsloven (pbl) §§ 1-
6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under forutsetning av 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 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. 
 
I tillegg ligger eiendommen i hensynssone for bevaring av naturmiljø, buffersone til 
villreinens leveområde (sone 2) i KP. Denne hensynssonen har følgende retningslinjer: det 
skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse/fritidseiendommer ut over de som allerede er 
godkjent gjennom reguleringsplan eller gjennom områder avsatt for fritidsbebyggelse i KP 
arealdel. (..) Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i 
saksbehandlingen.  
 
Videre sier retningslinjene for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR: 
Ved søknad om dispensasjon for etablering/utvidelse av fritidsbebyggelse på arealer som 
ikke er vist som LSF – eksisterende på plankartet legges følgende til grunn dersom vilkårene 
for dispensasjon er oppfylt:  
b) I buffersonen – sone 2 – for fylkesdelplan Rondane -Sølnkletten - kan det maksimalt 
oppføres 3 bygg på hver tomt: hytte, anneks og uthus, men kun en boenhet. Samlet kan 
hytte, anneks og uthus ha maksimalt bebygd areal av tomta % BYA = 20 %, men et maksimalt 
bebygd areal (BYA) = 125 m2, inkludert parkeringsareal på 40 m2. Uthus og anneks skal hver 
ikke overstige 15 m2 bebygd areal, men byggene kan bygges sammen.. Anneksdelen skal 
uansett ikke overstige 15 m2. For bygning med saltak er maksimal mønehøyde 4.85 m og 
maksimal gesimshøyde 3,25 m over støpt plate. I tillegg kan det oppføres terrasse/platting 
på bakken med maks. størrelse 15 m2, i materiale av tre eller stein. Ved fradeling av 
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punktfeste (endring av punktfeste til tomt for fritidsbebyggelse), skal tomtestørrelsen ikke 
overstige 1,0 daa…»  
 
I Regional plan for Rondane-Sølnkletten står det at det kan gis rom for tilbygg, uthus og 
anneks på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulerte felt innen 
en øvre ramme på 120 m² bruksareal (BRA). Parkeringsareal kommer i tillegg. Lokale rammer 
må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. 
 
Vurdering: 
Tiltaket er ikke knyttet til landbruk og bruk av områdene for natur og friluftsliv, jf. 
bestemmelsenen til kommuneplanen § 5.1. Både riving og nybygg må behandles som en 
dispensasjon fra arealplan. Det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
å kunne tillate deling, bygge- og 
anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse i område som 
er vist på plankartet med arealbruksformål LNFR. 
 
Det er ca. 160 meter til vannkanten.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp vil ikke påvirkes på annen måte enn ved 
eksisterende bebyggelse. Det er ikke bilvei til eiendommen. Det må søkes om 
motorferdselstillatelse ved eventuell transport av materialer.  
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: 
Det omsøkes dispensasjon for rivning av uthus og oppføring av nytt uthus på denne 
fritidseiendommen. Eiendommen ligger med arealformål LNF i kommuneplanens arealdel og 
det foregår aktivt utmarksbeite for sau i området. 
 
De landbruksmessige konsekvensene av tiltaket er begrensede siden tomta allerede nyttes 
til fritidsformål. Landbruksinteressene gjør seg først og fremst gjeldende i selve 
byggeperioden og da særlig hensynet til beitedyr. Det er viktig at det ikke oppstår farlige 
situasjoner for beitedyr ved at det ligger skarpe gjenstander i terrenget, at dyr ikke kan sette 
seg fast eller på annen måte for ulykke på eller i tilknytning til byggeplassen.  
 
Det er ingen ingen ytterligere landbruksfaglige merknader til tiltaket.  
 
Miljø og naturmangfold: 
Naturmangfoldloven §§ 8-10:  
Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. 
 
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 
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kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet 
belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og 
teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.  
 
Eventuell påvirkning på området som friluftsområde vurderes i plassering og utforming av ny 
bebyggelse.  
 
Kultur: det er ikke registrert kulturminner i dette området som blir berørt av omsøkt tiltak. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: det er ikke fare ved naturforhold eller vassdrag som må 
hensyntas her. 
 
Søknad om byggetiltak: 
Motorferdsel: det må søkes om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med bygging dersom 
det er behov for transport. 
 
Eksterne høringsinnspill: 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten har ikke innvendinger til at det gis dispensasjon 
som omsøkt, gitt at totalarealet for eiendommen er innenfor øvre grense gjeldende 
kommuneplan/reguleringsplan, og gitt at det blir satt vilkår om at det ikke er tillatt med 
pipe/ildsted i uthuset. 
 
Statsforvalteren i Innlandet 
Statsforvalterens vurdering og konklusjon  
Statsforvalteren mener at saken er godt drøftet av kommunen administrasjon, og vi slutter 
oss til vurderingene. Under forutsetning av at det ikke tillates pipe i uthuset har vi ingen 
vesentlige merknader til det omsøkte tiltaket. 
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Hovedtrekk i Innlandet Fylkeskommune sin uttalelse: 
Planfaglig  
Kommunen har vurdert saken og fylkeskommunen har ingen innvendinger til den. Så sant 
tiltaket erstatter samme formål og ikke utvides med muligheter for overnatting har vi ingen 
vesentlige merknader.  
Forholdet til kulturminner  
Vi har ikke kjennskap til at forelagte tiltak vil komme i berøring med kulturminner. Vi minner 
imidlertid om meldeplikten etter kulturminnelovens §8, og ber om at følgende tekst 
innarbeides i et eventuelt vedtak:  
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette.»  
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I sårbare fjellområder og seterlandskap er det generelt viktig at nybygg i størst mulig grad 
innordner seg stedegen byggeskikk i bygningsvolum, utforming og materialvalg. Vi ber 
kommunen legge dette til grunn i deres vurdering av saken.  
Samferdselsfaglig  
Ingen merknader. 
 
Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon kan gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Innen LNFR-områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til 
stedbundet næring. Eiendommen ligger i buffersone (sone 2) til villreinens leveområde. Mye 
av de samme hensynene som i sone 1 gjør seg gjeldende. I regional plan for Rondane – 
Sølnkletten presiseres at lokale rammer for bebyggelsen må konkret vurderes i den enkelte 
buffersone og fastsettes ut fra hensyn til villrein, bebyggelsens synbarhet og beliggenhet 
(snaufjell/skog), terreng, nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til omkringliggende 
bebyggelse. Dette er hensyntatt i denne saken, og det nye uthuset skal utformes for å passe 
inn med øvrig bebyggelse, og det vil ikke bli merkbart større. 
 
Hensynet til villreinens leveområde er avgjørende i vurderingen. Holdningen til bebyggelsen i 
dette området skal også praktiseres strengt, og konsekvenser av utvidet bruk av 
eiendommen skal vurderes. Det legges til grunn at et nytt uthus ikke vil føre til økt bruk og 
dermed uheldige konsekvenser for villreinen.  
 
Et annet sentralt vurderingstema i LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. 
De landbruksmessige konsekvensene av tiltaket er begrensede siden tomta allerede nyttes 
til fritidsformål. Landbruksinteressene gjør seg først og fremst gjeldende i selve 
byggeperioden og da særlig hensynet til beitedyr. Det vil stilles vilkår om at dette hensyntas i 
byggeperioden. 
 
Innenfor LNFR skal det videre tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Samtidig ble det i Kommuneplanens samfunnsdel «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, 
bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke 
gjaldt stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, 
forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. Dette er vurdert i det 
foregående, og omsøkt tiltak vil ikke ha særlige følger for disse kriteriene. 
 
Kontroll i Naturbase viser at det ikke er registrert spesielle naturtyper eller arter innen 
området. 
Det er ikke registrert fredede kulturminner innen området, heller ikke på aktuell eiendom. 
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet som blir utfordret ved en utvidelse. 
Utvidelser vil kunne medføre noe økt bruk, men vil i liten grad påvirke forurensing eller 
klima. 
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Fordelene må være klart større enn ulempene 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene. 
 
Ulemper ved tiltak i dette området knyttes gjerne til påvirkning på villreinens bruk av 
området. Her skjer ingen utvidelse av boareal, og det er rimelig å anta at bruken ikke vil øke 
merkbart. 
Ellers skal man være noe tilbakholden med å tillate nybygging der det er mulig å restaurere 
bygningsmassen. Det er ifølge søker ikke et alternativ i dette tilfellet. 
 
Ulemper ellers ved dette byggetiltaket er etter kommunedirektørens vurdering minimale.  
Statsforvalteren påpeker 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. 
Dette tiltaket er ikke stort, og vil ikke føre til negative konsekvenser ut over eksisterende 
godkjente bebyggelse. 
 
Eksterne høringsinstanser har ikke uttalt seg negativt om innvilging av dispensasjon. 
 
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig utelukkende for å innvilge en dispensasjonssøknad at 
ulempene eventuelt er beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-
2015-3269. 
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. Dette er 
forholdsvis små fordeler, men i tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større 
vekt. i dette tilfellet er det godkjent fritidsbebyggelse som ønskes holdt ved like, det må sies 
å være positivt, også i et mer generelt perspektiv. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at 
det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har 
anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom 
disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR (buffersone 
til villreinens leveområde) fra forbud mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til 
stedbundet næring for riving og oppføring av nytt uthus på gbnr. 155/308. 
 
Vilkår for gitt dispensasjon:  

1. Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset. 
2. Bruksarealet skal ikke overstige 120 m² bruksareal (BRA). Parkeringsareal kommer i 

tillegg. 
 
Eventuell ytterligere oppfølging av byggemelding/søknad om tiltak følges opp administrativt. 
 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR (buffersone 
til villreinens leveområde) fra forbud mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til 
stedbundet næring for riving og oppføring av nytt uthus på gbnr. 155/308. 
 
Lovens kumulative vilkår er oppfylt, men med hjemmel i kommunens frie forvaltningsskjønn 
avslås dispensasjon. 
 
Avslag må begrunnes i ovennevnte. Herunder vurderes bl.a. presedensfare, konsekvenser 
ved lignende saker og sannsynligheten for uheldig presedensvirkning.  
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Christina Nystuen 
Konstituert kommunedirektør 
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Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 155/284  
Arkivsaksnr.: 21/558     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
  
Vedlegg: 
Søknad om byggetiltak og søknad om dispensasjon med relevante vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 21/558 
Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend, vedtatt 27.3.14 
 
Sammendrag: 
Arkitektene Fosse og Aasen søker på vegne av tiltakshaver og grunneier om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend for overskridelse 
av gesimshøyde med ca. 50 cm. Grunnen til overskridelsen er en ombygging og takløft på del 
av eksisterende fritidsbygg på gbnr. 155/284. 
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges for omsøkt tiltak. (Alternativ 1 til 
vedtak). De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunen 
velger å gi dispensasjon ut i fra sitt frie forvaltningsskjønn. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med ombygging på eksisterende fritidsbolig på gbnr. 155/284 søkes det om 
dispensasjon for overskridelse av tillatt maksimal gesimshøyde med ca. 50 cm på den delen. 
Tegning av omsøkt takløft vist nedenfor.  
 
 

 
 
 
Imøtekommelse av søknad om dispensasjon vil si dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 
punkt 3.5 i planen for Hafjelltoppen hyttegrend. 
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Det er prosjektert en gesimshøyde på 4,0 meter og en mønehøyde på 5,9 meter. Takvinkel 
er iht. reguleringsbestemmelsene.  
 
Begrunnelse for omsøkt dispensasjonsbetingede tiltak er at dette vil føre til en bedre 
utnyttelse av 2. etasje. Det anføres i søknaden at utnyttelsen av andre etasje vil bli vesentlig 
bedre dersom tiltaket godkjennes bygd. Økt bruk har også ført til behov for mer 
oppholdsareal. Eneste måten å få til dette på innenfor tillatt utnyttingsgrad på eiendommen 
er soverom i andre etasje med omsøkt takløft ifølge søknaden. Kneveggen i andre etasje 
økes fra 60 til 110 cm i andre etasje. Den nordvestre delen av hytta vil få samme høyde som 
mellombygget, utført i samme stil som resten. Ellers er hytta under tillatt mønehøyde. 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon 
fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
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Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter. Det er der deres 
saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at høring ikke er nødvendig.  
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er Hafjelltoppen hyttegrend, plan-ID 102B. 
Vedrørende byggehøyder står det følgende: 
«Hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde på 3,50 
m over ferdig grunnmur.» 
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde er overordnet at hyttene 
skal legges så lavt som mulig i terrenget, og at hyttene i størst mulig grad skal tilpasses det 
naturlige terrenget. Bebyggelsen skal avpasses i forhold til omkringliggende bebyggelse, 
bestemmelsene skal bidra til harmoni i feltet, regulere byggenes inntrykk, samt sikre best 
mulig utsikt for flest mulig. Hensynet bak bestemmelser om maksimal møne- og 
gesimshøyde er kort fortalt å begrense bygningers høyde og dominans. 
 
Å øke gesimshøyde på en såpass stor del av hytta bør etter kommunedirektøren(KD) sitt syn 
behandles med større forsiktighet enn der bare en liten del avviker fra bestemmelsene. Det 
skal ikke være en kurant sak å avvike fra dem. Det en imidlertid må ha for øye er om tiltaket 
strider mot bestemmelsene slik at det må nektes. Det kan diskuteres hvorvidt økt 
gesimshøyde på 50 cm setter bestemmelsene i planen eller formålet bak dem vesentlig 
tilside. Etter KDs vurdering utgjør ikke 50 cm så mye i denne saken at det kan sies. Hytta har 
allerede et relativt massivt uttrykk og det kan diskuteres hvor mye takoppløftet vil utgjøre. 
Gitt dispensasjon i denne saken fører ikke til økt total høyde. 
 
Det skal også nevnes at det er gitt flere dispensasjoner innen denne reguleringsplanen fra 
bestemmelsen om gesimshøyde, uten at dette har avgjørende betydning for utfallet. 
 
Konklusjon: Hensyn bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må vurderes opp mot ulempene. 
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Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt 
generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot 
private fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken.  
 
Å innvilge dispensasjon i saken vil gi en funksjonell løsning i andre etasje ved å tillate høyere 
gesims. Mønehøyden er litt under tillatt maks. det kan ikke sies å gi større sjenanse for 
omkringliggende bebyggelse. Heller ikke kan det sies at bygget vil bryte med harmonien i 
feltet eller hindre utsikt for naboer i særlig større grad enn om gesimshøyden var 50 cm 
lavere. Det anføres i søknaden at det er flere hytter i området med økt gesimshøyde. 
 
Påbygget vil ha samme utforming som resten av fritidsboligen, og har ellers 
et godt estetisk uttrykk.  
 
Kommunedirektøren har vanskelig for å se at ved å innvilge dispensasjon i denne saken 
er forbundet med ulemper av betydning. 
Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små, at det foreligger klar overvekt av 
fordeler, vil vilkåret være oppfylt. Det gjør seg ikke gjeldende ulemper av nevneverdig 
betydning i denne saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av 
fordeler. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Kommunens forvaltningsskjønn: 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at 
det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke føre til usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har 
anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom 
disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 om 
byggehøyder for tilbygg/heving av tak på fritidsbygg på gbnr. 155/284. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens er til stede for kommende lignende 
saker. 
PMU vurderer likevel denne faren som akseptabel, og gir dispensasjon i denne saken. 
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Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene 
punkt 3.5 om byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 155/284. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå 
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn. Det er ikke en ønskelig utvikling at det 
dispenseres fra gesimshøyder i denne type saker. Det er for stor fare 
for en uønsket presedensvirkninge i etterfølgende saker.  
Selv om det er gitt dispensasjon fra gesimshøyde i andre saker, er det anledning til å legge 
vekt på forhold ved den enkelte sak, og begrunne dette i forvaltningsskjønnet, så lenge det 
er saklige årsaker, og det ikke fører til usaklig forskjellsbehandling. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Christina Nystuen 
Konstituert kommunedirektør 
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GBNR 125/3 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL MED BEBYGGELSE - 
LANGMYRVEGEN 20 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 125/003  
Arkivsaksnr.: 21/537     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
  
Vedlegg: 
Søknad om fradeling av areal, søknad av 19.2.21 med vedlegg 
Kartgrunnlag 
Nabovarsling 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Analyserapport GLOkart 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/537 
 
Sammendrag: 
Astrid Høyesveen, hjemmelshaver av landbrukseiendommen gbnr. 125/3 «Høgvik» søker om 
tillatelse til å fradele et bebygd areal på ca. 1000 m2 som selvstendig fritidseiendom. Arealet 
som ønskes fradelt er bebygd med en hytte/seterhus, og er en del av gardens seterteig på 
Roåker. Landbrukseiendommen består av 4 teiger, totalt ca. 91 daa og er uten selvstendig 
drift i dag. Eiendommen ligger i kommuneplanens LNFR område, hvor fradeling etter pbl.§ 
20-1 m utløser krav om dispensasjon.  
 
I dette tilfellet ligger hytta/seterbygget noe framtrukket mot vegen og er ikke en del av tunet 
ellers. Et annet moment er at det på Roåker ligger mange spredte fritidseiendommer slik at 
setermiljøet allerede er preget av slike innslag. En ser derfor at konsekvensene ved fradeling 
er mindre enn om det hadde vært ei intakt setergrend. Kommunedirektøren er derfor 
kommet til at det ikke er tungtveiende momenter som taler mot deling og at søknaden kan 
imøtekommes. 
 
De to kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven. § 19-2 er oppfylt, og 
kommunedirektøren foreslår å gi dispensasjon ut fra kommunens frie forvaltningsskjønn til 
fradeling av bebygd eiendom som fritidseiendom etter pbl. og fradeling etter jordloven. 
 
Selv om eiendommen godkjennes fradelt som fritidseiendom, og eksisterende bebyggelse 
godkjennes benyttet som hytte, vil kommunedirektøren foreslå at eiendommen beholder 
arealformålet LNFR og ikke endrer arealformålet på eiendommen til LNF spredt fritid ( LSF). 
Formålet LSF gir eiendommen muligheter til endringer/utvidelser av bebyggelsen i tråd med 
bestemmelsene for dette formålet, uten at dette utløser krav om ny dispensasjon, og 
kommunedirektøren vurderer det som viktig at ny dispensasjon vurderes ved slike tiltak av 
hensyn til kultur, jordvern, friluft m.m. 
 
Saksutredning: 
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Informasjon om eiendommen: 
Astrid Høyesveen, er hjemmelshaver av landbruksenheten gbnr. 125/3 ,  125/1 og 128/1. 
Eiendommen gbnr. 125/3 «Høgvik» er en del av denne enheten, og består av 4 teiger på 
totalt 91 daa. Gardstunet ligger i Nordmedlia, mens tilhørende seter ligger på Roåker.   
Høgvik er en mindre landbrukseiendom uten selvstendig drift i dag. Bebyggelsen opplyses fra 
søkers hold å jevnt over å være i dårlig forfatning. Dette gjelder både på tunet nede i 
Nordmedlia og på setra på Roåker. 
 
 

 

 
Seterteigen på Roåker er bebygd med to seterbygg i tun med egen adkost, og et nyere 
seterbygg/hytte i utkanten av tunet med egen adkomst.  
 
Søknaden omfatter  
Hjemmelshaver av gbnr. 125/3 «Høgvik» søker om tillatelse til å fradele et bebygd areal på 
ca. 1000 m2 som selvstendig fritidseiendom. Arealet som ønskes fradelt er bebygd med en 
hytte/seterhus, og er en del av gardens seterteig på Roåker.  
Det søkes også om omdisponering av bebyggelsen til fritidsbolig. 
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Bakgrunn: 
Begrunnelsen for ønsket om fradelingen er å kunne overføre den til sønn av hjemmelshaver 
som ledd i arveoppgjør. En annen av sønnene skal overta gardsbruket i sin helhet, men 
ønsker ikke å overta flere hus enn han klarer å holde i stand. Søker mener derfor at det vil 
være en god løsning at den «løsrevne» seterbebyggelsen som ikke vil forringe dyrka eller 
dyrkbar mark, deles fra og overføres til en person som kan konsentrere seg om denne 
bebyggelsen.  
 
Plangrunnlaget:  
Eiendommen gbnr. 125/3 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med formål 
LNFR. Innen dette formålet tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse 
eller andre næringsformål enn landbruk. Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til 
tiltak etter plan -og bygningsloven (pbl) §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under 
forutsetning av 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 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. 
 
§ 5.1 i bestemmelsene til kommuneplanen: 

 
 
Det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate deling, 
bygge- og anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse i 
område som er vist på plankartet med arealbruksformål LNFR. 
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Lovgrunnlaget:  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr 
§ 20-4. Fradelt eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 28-1  
 
Jordloven ( JL): 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av § 12 tredje ledd: 
 
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 
 
Fjerde ledd sier følgende: «Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke 
til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 
 
 
Krav til dispensasjon ( PBL)  
Fradeling er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og utløser krav om 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende inn en grunngitt 
søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis 
anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang til å 
uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-1. Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige 
organer, da deres fagområder anses berørt.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
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ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. 
pbl. § 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser er varslet. Det har ikke kommet inn merknader til 
søknaden fra naboer. 
 
 
Vurdering: 
 
Dersom øvrige krav iht ML og i PBL ellers ikke er oppfylt for fradelingen, vil det ikke bli 
nødvendig med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjøres 
derfor før vurdering av om dispensasjon kan gis. 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser eller urådigheter. Det er på eiendommen i 1938 og 1957 tinglyst avtale om 
vedlikehold av veger og dyrkningsveger på Roåkerfeltet, som vil følge med som 
heftelse/forpliktelse til ny fradelt areal. 
Det er ikke øvrige heftelser/urådigheter som er av betydning for fradeling av det omsøkte 
arealet. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger andre forhold på 
eiendommen som kan være til hinder for gjennomføringen.  
 
Eiendomsgrenser. Fradelt areal ligger inntil eksisterende grense mot gbnr. 125/1 og 122/7 
som begge er usikre og kan avvike flere meter. Disse grensene må klarlegges i forbindelse 
med fremtidig oppmåling, og omsøkt areal bør følge eksisterende og klarlagt grense mot 
disse eiendommene.  
 
Behandling etter plan og bygningsloven (PBL):  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver 
j.fr § 20-4. Fradeling av bebygd eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 
28-1  
 
Pbl § 26-1 sier at fradeling av ny grunneindom må gjøres på en slik måte at det ikke oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Fradelingen må 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.  
Arealet som ønskes fradelt er bebygd og har en størrelsen på ca. 1000 m². Dette vil ikke føre 
til en uegnet eiendom etter reglene nevnt ovenfor. Arronderingsmessig synes omsøkt areal 
som en fornuftig løsning. 
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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 er allerede bebygd, og det er ikke innlagt vann eller avløp til bygningene. Løsningen 
er tilfredsstillende for fritidsboliger i området. 
 
Pbl § 27-4. Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst 
som er åpen for alminnelig ferdsel.  
Eiendommen har allerede etablert egen adkomst via privat vei. Veiretten og adkomstrett 
vurderes uendret, og skal benyttet i tråd med 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 registrert 20 meters buffer mot bekk på eiendommen. Det forutsettes at fradelingen 
ikke berører dette området. Ellers er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av 
natur- eller miljøforhold. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen 
kan gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
 
Vurdering,  fradeling etter Jordlov (JL)  
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom 
det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger.  
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Bestemmelsen er satt for å sørge for ei bruksutvikling i takt med nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken. Bruksutviklingen må imidlertid sees i sammenheng med utviklingen i 
landbruket ellers i området, og betydningen som næring, sysselsetting og grunnlag for 
bosetting.  
 
Det søkes om fradeling av ei hytte med omkringliggende areal på om lag ett daa. Søker 
opplyser at dette er ei hytte som ble oppført i tillegg til gardens seter og at den ikke har vært 
nytta ifm gardsdrifta. Det er i all hovedsak ikke behov for mer enn ett seterhus/eldhus på ei 
seter. Det er neppe driftsmessige behov som tilsier at en er nødt til å beholde denne hytta, 
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så lenge det er anna seterhus som nyttes eller kan bli nytta. En kan ikke se at omsøkte 
fradeling vil være i strid med hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur. 
 
Driftsmessig god løsning: 
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. I følge rundskriv M-
1/2013 kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at 
løsningen er god.  
 
Det er som før nevnt trolig ikke behov for denne hytta for drifta av landbrukseiendommen. 
Den driftsmessige løsningen påvirkes heller ikke ved fradeling så lenge ikke tomtefradeling 
medfører ferdselstilgang til og fra setra. En kan ikke se at en fradeling vil innvirke negativt på 
den driftsmessige løsningen.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper 
for landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved 
fradeling av bolig- eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og 
andre interesser 
 
Formålet med fradelingen av hytta er at denne kan overføres til en annen enn framtidig eier 
av gardsbruket, og vil bli benytta som fritidsbolig. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle 
døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan 
oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om det oppstår 
interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det 
ikke være noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. Imidlertid kan 
toleransenivået for en evt. senere kjøper av en slik bolig/hytte være lavere enn om den som 
bodde på eiendommen også og drev jorda. I dette tilfellet må det antas at de som evt. kjøper 
eller skal bruke den fradelte eiendommen framover er bevisst beliggenheten og er 
innforstått med at det kan medføre noe ulemper ved å bo slik til. 
 
Vern av arealressursene: 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det 
oppstår enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller 
ut av drift. Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger. 
 
Arealene som søkes fradelt i dette tilfellet skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og en 
fradeling vil dermed være i strid med arealressursvernet. I AR5 er arealene angitt som 
dyrkbar jord. I vurderingen av om arealet objektivt sett kan nyttes til jordbruksproduksjon 
ser et an det vil være vanskelig å dyrke disse arealene og samtidig oppnå en driftsmessig 
nytte. En ser det derfor slik at arealene ikke reelt sett er å anse som dyrkbare og at det heller 
ikke er nødvendig å vurdere omdisponering etter jordloven §9.  
 
Øvrige hensyn: 
Fradeling av deler av seterbebyggelsen er i utgangspunktet ikke en ønsket utvikling. Dette 
gjelder også slike «kårhytter», lunnstugguer og anneks. Hadde hytta ligget inne på selve 
setertunet ville kommunedirektøren vært sikker på at søknaden burde avslås. I dette tilfellet 
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ligger den noe framtrukket mot vegen og er ikke en del av tunet ellers. Et annet moment er 
at det på Roåker ligger mange spredte fritidseiendommer slik at setermiljøet allerede er 
preget av slike innslag. En ser derfor at konsekvensene ved fradeling er mindre enn om det 
hadde vært ei intakt setergrend. Kommunedirektøren er derfor kommet til at det ikke er 
tungtveiende momenter som taler mot deling og at søknaden kan imøtekommes.   
 
 
Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis:  
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: 
Det søkes om fradeling av ei hytte beliggende på Roåker. Denne ligger på seterteigen til 
landbrukseiendommen Høgvik g/bnr 125/3. Høgvik er en mindre landbrukseiendom uten 
selvstendig drift i dag. Bebyggelsen opplyses fra søkers hold å jevnt over å være i dårlig 
forfatning. Dette gjelder både på tunet nede i Nordmedlia og på setra på Roåker. På setra på 
Roåker har det ikke vært tradisjonell seterdrift på mange ti-år. Dyrkamarka nyttes til 
grasproduksjon og holdes alminnelig i hevd. Bebyggelsen består av seterhus og seterfjøs som 
er den næringsrelaterte seterbebyggelsen til eiendommen. På det arealet som søkes fradelt 
er det oppført ei hytte som ikke har vært nytta ifm. landbruksdrifta. Den ligger ikke inne på 
selve setertunet.  
 
I søknaden opplyses det at arealene på eiendommen drives av en av søkers sønner som 
sammen med sin ektefelle eier og driver landbrukseiendom i Ringebu kommune. Ifg. 
søknaden skal han også overta Høgvik.  
 
I hovedsak er det landbrukskontorets syn at en bør tilstrebe løsninger som er til beste for 
landbruksnæringa, men også se etter løsninger som gagner andre interessegrupper innenfor 
handlingsrommet av nasjonale og lokale føringer. Det er en betingelse at 
landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ved slik fradelinger er det viktigst å 
vurdere og ivareta hensynet bl.a. til arealressursvernet, drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket og om fradeling vil skape uheldig presedensvirkning.  
 
Søknaden begrunnes med at det er mer enn nok hus på garden og at det ikke er i den neste 
generasjon sin interesse å beholde all bygningsmassen. En ser at det er utfordrende å holde 
en stor bygningsmasse ved like, dette er likevel ikke noe som kan legges til grunn for å gi 
dispensasjon.  
 
Arealet som søkes fradelt er i AR5 i hovedsak klassifisert som jorddekt fastmark, likevel er 
det også angitt som dyrkbar jord. Hvorvidt det er nødvendig å behandle spørsmålet om 
omdisponering etter jordloven §9 i sammenheng med deling vil bero på en objektiv 
vurdering av om arealet reelt sett er egnet til matproduksjon. Dersom den omtalte hytta ikke 
hadde vært oppført ville en sett dette arealet som en aktuell utvidelse av seterløkka. Etter at 
hytta ble oppført vil arealene i dette hjørnet av eiendommen ikke framstå like aktuelt for 
oppdyrking, mest på grunn av arronderingsmessige hensyn. Slik landbrukskontoret ser det vil 
en ut fra dagens situasjon ikke komme i direkte motstrid med jordverninteresser ved 
omsøkte fradeling . Arealet ligger innenfor inngjerdet område og utgjør ikke en del av 
utmarksbeiteressursen for Roåker. Arealressursvernet blir derfor ikke vesentlig utfordret 
som følge av saken.  
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En må vurdere hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. I 
utgangspunktet bør ei fradeling ikke endre arealbrukens karakter for selve hyttetunet i 
særlig grad. Imidlertid vil ei fradeling medføre at kommuneplanens arealdel og 
bestemmelsene for fritidseiendommer i LNF vil gjelde. Det innebærer at det trolig kan bli 
oppført ei større hytte enn det som er der i dag, noe som i neste omgang både vil endre 
nærområdets karakter og aktiviteten i området. En ser det slik at kulturlandskapet ikke blir 
særlig forringet av en fradeling, men at det heller ikke er positivt for seter-/kulturlandskapet 
at etablerte fritidseiendommer utvides eller utvikles med mer moderne preg. 
 
Økt aktivitet med påfølgende tilrettelegginger for fritidsbruk kan ha betydning for hensynet 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Det er uheldig med fritt omsettelig bolig-
/fritidseiendommer tett inntil dyrkamark. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets 
tider og at den som bor eller oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves 
ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om det oppstår 
interessemotsetninger mellom fritids- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det 
ikke være noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. Dersom tomta 
utvides er det likevel sannsynlig med mer intens bruk av tomta, noe som vil øke 
sannsynligheten for interessekonflikter. Ut fra at det er mange utskilte tomter med hytter til 
fritidsbruk i området er dette momentet ikke særlig fremtredende i saken. 
 
Landbrukskontoret mener de landbruksmessige interessene i saken ikke framstår med stor 
tyngde. Det skal likevel mye til for å kunne fradele seterbebyggelse, selv om det er snakk om 
mindre hytter som ligger noe perifert fra selve setertunet. Roåkerområdet er preget av 
mange løsrevne hytter noe som setter sitt preg på setergrenda. Konsekvensene av å gi 
tillatelse til fradeling i denne saken vil derfor være mindre enn i mange andre setergrender. 
Landbrukskontoret har ingen øvrige merknader til at det gis dispensasjon.  
 
 
Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12:  
KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens 
bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet ikke påvirkes på en 
uhensiktsmessig måte.  
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende 
bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet 
belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og 
teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.  
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Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. 
 
Kultur  
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, 
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner 
på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag  
Eksisterende bebyggelse og et stort område i tilknytning er omfattet av aktsomhetsområde 
flom. Tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot 
naturfare i tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse at dette 
er ivaretatt i tråd med sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift. 

 
 
Tiltak etter plan- og bygningsloven er definert i § 1-6 og omfatter fradeling og endring. Tiltak 
etter § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. pbl § 28-1. Arealet kan 
dermed ikke fradeles eller endres hvis det omfattes av naturfare. I så fall må det framlegges 
dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet (jf. TEK17 kap. 7-2) før positivt vedtak. 
 
Tomta ligger langs et vassdrag, men omfattes ikke av de nye aktsomhetskartene for flom fra 
NVE (høsten 2020). Men kommunen skal gjøre egne vurderinger av flomfare i planprosesser 
etter plan- og bygningsloven og kan gjennom disse vurdere at det kan være flomfare også 
langs dette vassdraget. Hvorfor det ikke omfattes av areal med potensiell flomfare i 
aktsomhetsområder fra NVE, er trolig pga. nedbørfeltets størrelse. 
 
Det er ikke årssikker vannføring i denne grøfta. Det er sjelden vann i den, kun overflatevann. 
Det framgår imidlertid av definisjonen av vassdrag som gjengitt nedenfor: 
Vassdragsdefinisjon i vrl § 2: 

«…Kunstige vannløp med årssikker vannføring som kanaler og grøfter, er vassdrag og 
faller inn under loven…..Små bekker, kulverter, dreneringslinjer, flomveier og 
naturlige renner for vann som ikke er konstruerte, men som eksisterer på grunn av 
terrengets utforming kan etter en konkret vurdering være et vassdrag….» Det betyr 
at ledelinjer for vann som tydelig skiller seg fra omgivelsene, også regnes som 
vassdrag, selv om det ikke er årssikker vannføring. 
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Poenget med sikkerhetskravene i TEK17 er å unngå skader og tap av liv. I dette tilfellet 
samler det seg relativt lite vann, og det vurderes dithen at sikkerhetskrav i pbl. og TEK17 er 
oppfylt. 
 
Høringsuttalelser, jf. pbl. 19-1.  
Statsforvalteren i Innlandet 
Hytta ligger atskilt fra setertunet. Arealet rundt er klassifisert som jorddekt fastmark 
og angitt som dyrkbar. Arealet er ikke vurdert som aktuelt for oppdyrking av 
arronderingsmessige hensyn. Seterområdet er allerede preget av mange fradelte 
fritidseiendommer.  
 
Statsforvalteren kan ikke se at nasjonale eller regionale føringer innenfor våre 
fagområder blir berørt i vesentlig grad, og vi vil ikke motsette oss at det gis 
dispensasjon i saken. 
 
NVE: 
Tomta ligger langs et vassdrag, men omfattes ikke av de nye aktsomhetskartene for flom fra 
NVE (høsten 2020). Men kommunen skal gjøre egne vurderinger av flomfare i planprosesser 
etter plan- og bygningsloven og kan gjennom disse vurdere at det kan være flomfare også 
langs dette vassdraget. Hvorfor det ikke omfattes av areal med potensiell flomfare i 
aktsomhetsområder fra NVE, er trolig pga. nedbørfeltets størrelse.  
NVEs vurdering: Tiltak etter plan- og bygningsloven er definert i § 1-6 og omfatter fradeling 
og endring. Tiltak etter § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. pbl § 
28-1. Arealet kan dermed ikke fradeles eller endres hvis det omfattes av naturfare. I så fall må 
det framlegges dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet (jf. TEK17 kap. 7-2) før positivt 
vedtak. 
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Eiendommen gbnr. 125/3 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med 
formål LNFR. Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i 
området.  
Fylkeskommunens merknader: 
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter 
både nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i 
tillegg til ulike planfaglige tema som bl.a. samordnet bolig, areal- og 
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transportplanlegging (SBATP), villrein, barn og unges interesser, universell utforming 
og stedsutvikling.  
 
Som særskilte merknader viser vi til:  
Kulturvernfaglig:  
Det fremgår ikke av søknad hvorvidt det er tenkt tiltak på bygningsmassen på 
fradelte eiendom. Det opplyses om at bygningene er i generelt dårlig forfatning. Ut 
over dette har ikke fylkeskommunen noen detaljerte opplysninger om byggenes 
beskaffenhet. Roåker utgjør et relativt godt bevart seterlandskap. Vi vil derfor 
anbefale at dersom det planlegges tiltak på bygningsmassen, eventuelt andre 
byggetiltak, så bør disse underordne seg den stedegne byggeskikken i volum, 
fasadeuttrykk, fargevalg og materialbruk. Ut over dette har vi ingen merknader til 
fradelingen.  
 
Vi har ikke kjennskap til at fradelingen vil komme i berøring med automatisk fredete 
kulturminner. Vi minner imidlertid om meldeplikten etter kulturminnelovens §8, 
dersom det skulle dukke opp kulturminner ved tiltak i marka som ikke tidligere er 
kjent.  
For øvrig ingen planfaglige eller samferdselsfaglige merknader. 
 
 
 
Vurdering av om vilkår for dispensasjon er oppfylt  
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  
 
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 
Kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og 
bygdeutvikling» uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden 
næring når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, 
kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. 
 
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved 
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt. 
Et sentralt vurderingstema i LNF-område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er 
en betingelse at landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ved slik fradelinger er det 
viktigst å vurdere og ivareta hensynet bl.a. til arealressursvernet, drifts- og miljømessige 
ulemper for landbruket. Landbrukskontoret mener de landbruksmessige interessene i saken 
ikke framstår med stor tyngde. En slik fradeling kan medføre begrensninger for 
landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være noe nytt element å 
forholde seg til for den som driver jorda rundt. 
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Arealene som søkes fradelt i dette tilfellet skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og en 
fradeling vil dermed være i strid med arealressursvernet. I AR5 er arealene angitt som 
dyrkbar jord. I vurderingen av om arealet objektivt sett kan nyttes til jordbruksproduksjon, 
ser en at det vil være vanskelig å dyrke disse arealene og samtidig oppnå en driftsmessig 
nytte. 
 
Kontroll i Naturbase viser at det ikke er registrert spesielle naturtyper eller arter innen 
området.  
Det er ikke registrert fredede kulturminner innen området, heller ikke på aktuell eiendom.  
Det er heller ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet som blir utfordret ved en utvidelse.  
Utvidelser vil kunne medføre økt bruk, men vil i liten grad påvirke forurensing eller klima ut 
over det som er vurdert tidligere i behandlingen.  
 
Konklusjon: Lovens første kumulative vilkår er oppfylt. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
En søknad om dispensasjon for tiltak vil nærmest uten unntak være begrunnet i søkers 
ønsker og fordeler ut ifra det. Når det gjelder vilkåret om forholdet mellom fordeler og 
ulemper, er det primært den samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som er relevant. 
Fordeler og ulemper av privat karakter vil kun unntaksvis kunne vektlegges i 
interesseavveiningen. 
 
Her skal gårdsbruket som setra hører til overtas av en av søkers sønner. Det er på det rene at 
dette fra før også innebærer mange bygninger som krever mye vedlikehold og ettersyn. I 
dette litt spesielle tilfellet er det to sett av seterhus på eiendommen, som taler for at det er 
fornuftig å la en annen av sønnene ta over den fradelte eiendommen med påstående 
bygninger. Det er positivt at bygningsmassen holdes i orden.  
 
På det arealet som søkes fradelt er det oppført ei hytte som ikke har vært nytta ifm. 
landbruksdrifta. Den ligger ikke inne på selve setertunet. Et annet moment er at det på 
Roåker ligger mange spredte fritidseiendommer slik at setermiljøet allerede er preget av 
slike innslag. En ser derfor at konsekvensene ved fradeling er mindre enn om det hadde vært 
ei intakt setergrend.  
 
Økt aktivitet med påfølgende tilrettelegginger for fritidsbruk kan ha betydning for hensynet 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Det er uheldig med fritt omsettelig bolig-
/fritidseiendommer tett inntil dyrkamark. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets 
tider og at den som bor eller oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves 
ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om det oppstår 
interessemotsetninger mellom fritids- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Det er likevel rimelig å anta at eventuelle nye 
kjøpere har tatt i betraktning at dette er en eiendom som ligger utenfor regulerte 
hytteområder. 
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Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være noe nytt element å forholde seg til 
for den som driver jorda rundt. Dersom tomta fradeles er det likevel sannsynlig med mer 
intens bruk av tomta, noe som vil øke sannsynligheten for interessekonflikter. Ut fra at det 
er mange utskilte tomter med hytter til fritidsbruk i området er dette momentet ikke særlig 
fremtredende i denne saken. 
 
Kommunedirektørens mener at å gi dispensasjon i denne saken ikke medfører ulemper av 
betydning. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
Vurdering av LNF spredt-formål for den nye eiendommen 

 
 
Flere av eiendommene i området er lagt ut til arealkategori LNF spredt fritid, der flere 
kriterier er vurdert i en konsekvensvurdering i forbindelse med kommuneplanens arealdel. 
Teknisk infrastruktur: Hyttene i området har adkomst via Roåkervegen som er en privat 
seterveg. Den er vinterbrøytet forbi omsøkte areal. Det er ikke innlagt strøm eller vann i 
området. Ingen kollektivtilbud i området. 
 
Naturmangfold: det er ikke avdekket problematiske følger for naturmangfold ved eller på 
eiendommen. 
 
Kulturminner/kulturmiljø: det er ikke avdekket kulturminner på eiendommen. 
 
Friluftsliv/grønnstruktur: Området ligger i område der det skal tas spesielle hensyn til 
friluftsliv, jf. temakart «Friluftsliv og turstier». Området er omkranset av friluftsområder på 
alle kanter. Området ligger tett opp mot både merkede stier og permanent preparerte 
skiløyper. Godkjent fradeling vil ikke være til ulempe for dette. 
 
Jordvern/landbruk: flere av tomtene i området ligger inne i seterområdet, tett på fulldyrket 
mark og seterbebyggelse. Mange av eiendommene er delt fra seterløkker. Det vil gjelde ny 
eiendom fra gbnr. 125/3 også. iflg. AR5 er arealet vurdert å være av lav bonitet eller 
uproduktivt areal. Det foregår grasproduksjon på seterløkka 125/3. Det er ikke ønskelig å 
legge til rette for økte driftsulemper for landbruket, og det kan en formålsendring kunne 
medføre. Ved å endre formålet på eiendommen kan de eksisterende bygningene utvides i 
tråd med bestemmelsene for LNF spredt fritid (LSF). Slike tiltak bør vurderes på nytt med 
hensyn på jordvern/landbrukshensyn. Det er uheldig om det oppstår interessemotsetninger 
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mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre begrensninger for 
landbruksdrifta. 
 
Kommunedirektøren tilrår at arealformålet forblir LNF på ny eiendom. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at 
det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har 
anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom 
disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. 
 
Det bør ikke være uproblematisk å fradele seterbebyggelse, selv om det er snakk om mindre 
hytter som ligger noe perifert fra selve setertunet. Roåkerområdet er imidlertid preget av 
mange løsrevne hytter, noe som setter sitt preg på setergrenda. Konsekvensene av å gi 
tillatelse til fradeling i denne saken vil derfor være mindre enn i mange andre setergrender. 
Fare for presedens skal også vurderes. Sammenlignbare saker som dette vil som regel alltid 
ha forskjeller som lar seg behandle individuelt. 
 
Det er kommunedirektørens vurdering at det ikke er betenkelig å innvilge dispensasjon på 
dette grunnlag. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak etter jordloven: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad som 
omsøkt fra Astrid Høyseveen om fradeling av inntil ett daa areal med påstående 
bebyggelse på g/bnr 125/3 i Øyer kommune slik at denne kan opprettes som 
selvstendig fritidseiendom.  

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
 
 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk.  
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Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av bebygd areal på ca 1000 m2 iht vedlagt 
kart.  Arealet godkjennes endret til fritidseiendom. Fradelt eiendom beholder arealformål 
LNF og godkjennes ikke endret til LNF Spredt fritid (LSF).  
 
Tillatelsen gis for: 
1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1000 m2 fra gnr. 125 bnr. 3, jf. vedlagt kart. 
2. Bygningene på fradelt eiendom godkjennes omdisponert og benyttet til fritidsbebyggelse.  
 
Vilkår: 

1. Arealet som fradeles må ikke komme i konflikt med buffersone/aktsomhetsområde 
mot bekk.  

2. Arealet som fradeles skal følge eksisterende grense mot gbnr. 125/1 og 122/7 i sør og 
vest, deretter naturlig vegskråning og gjerde langs Langmyrvegen.  

 
Eksisterende avkjøring og veirett forutsettes benyttet som opprinnelig, og være sikret i 
opprinnelig bebyggelse / eksisterende bruk.  
 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over. 
 
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Christina Nystuen 
Konstituert kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.05.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 21/1462     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
 
 
BREV TIL KOMMUNEN fra Øyer fjellstyre datert 10.02.2017 - FORSKRIFT OM BÅNDTVANG - 
FORSLAG PÅ REVISJON 
 
SVAR PÅ BREV til Øyer fjellstyre datert 06.05.2021 OM FORSKRIFT OM BÅNDTVANG - 
FORSLAG PÅ REVISJON 
 
BREV FRA MILJØDIREKTORATET datert 07.04.2021 - BEVARING AV VERDIFULL NATUR 
m/vedlegg 
 
RYDDEAKSJON - HOLD INNLANDET RENT m/vedlegg 
 
STATSFORVALTEREN SOM SKOGSTYRESMAKT FOR KOMMUNESKOGENE - ENDRING I 
KOMMUNENES RUTINER 
 
VEDLIKEHOLDSKONTROLL AV SKOGSBILVEGER 2021 m/vedlegg 
 
ORIENTERING OM PLANLAGT KARTLEGGING AV NATURTYPER I 2021 m/vedlegg 
 
ENDRING I RUNDSKRIV T-2/16 OM NASJONALE OG VESENTLEGE REGIONALE INTERESSE PÅ 
MILJØOMRÅDET - HANDSAMING AV NYE TORVUTTAK 
 
INFORMASJON OM ENDRINGER I MOTORFERDSELREGELVERKET m/vedlegg 
 
HØRING- FORSKRIFT OM ALTERNATIVT DRIVSTOFF m/vedlegg 
 
HØRING - PRESISERINGER I DEFINISJONEN AV NATURSKADE I 
NATURSKADEFORSIKRINGSLOVEN m/vedlegg 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Konstituert kommunedirektør 
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GBNR 138/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL - BERG NERISTUEN 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 138/001  
Arkivsaksnr.: 21/540     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
  
 
Vedlegg: 
Søknad om fradeling av tilleggsareal med vedlegg, av 19.2.21 
Behandling etter jordloven 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 21/540 
 
Sammendrag: 
Lars Berg, hjemmelshaver av 138/1, søker om tillatelse til å fradele et areal på ca. 640 m2 fra 
eiendommen, som skal være tilleggsareal til gbnr. 138/61. Det framkommer av søknaden at 
arealet skal benyttes til utvidelse av eiendommen der fritidsboligen står. 138/61 har 
arealformål LNF spredt fritid. 
 
Tilleggsarealet vil bli en del av fritidseiendommen. Imøtekommelse av søknaden krever 
dispensasjon fra LNF-formålet fra forbud mot fradeling til andre næringsformål enn 
landbruk. 
 
Arealet ligger nær seterområdet, slik er det ikke heldig med en fradeling med hensyn til 
landbruksinteresser. Tomtene vurderes nærmere mht. driftsulemper for jordbruket. Det er 
gjort i denne behandlingen for tilleggsarealet. Landbrukshensyn tilsier at andre løsninger bør 
vurderes. Ifølge søker og mottaker av arealet er omsøkt areal den beste løsningen for dem. 
 
Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter jordloven. Behandlingen er i utgangspunktet 
delegert, men tas inn i samme sak. 
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis, og at fradeling tillates for omsøkt areal. 
 
Om LNF spredt-formål: 
Dersom dispensasjon innvilges tilrår kommunedirektøren at tilleggsarealet, og dermed hele 
eiendommen etter sammenføyning får arealformål LNF spredt fritid (LSF). 
Arealet ligger tett på fulldyrket mark og seterbebyggelse. Det er imidlertid vurdert i denne 
behandlingen, og det er ikke andre forhold som taler mot at det kan legges som 
arealkategori LNF spredt fritid (LSF). 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
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Lars Berg, hjemmelshaver av 138/1, søker om tillatelse til å fradele et areal på ca. 640 m2 fra 
eiendommen, som skal være tilleggsareal til gbnr. 138/61. Det framkommer av søknaden at 
arealet skal benyttes til utvidelse av eiendommen der fritidsboligen står.  
 
Omsøkt areal er den beste løsningen for avgiver og mottaker av arealet, samlet sett. Dette er 
mest hensiktsmessig for parkeringsareal, og for rehabilitering av eksisterende bebyggelse 
som er plassert i utkanten av tomten. Ifølge søker, eier av landbrukseiendommen, er det 
ikke særlig egnet for oppdyrking.  
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. 
§ 21-3. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
 
Det er ikke aktuelle naboer og berørte partsinteresser som er nødvendig å varsle i dette 
tilfellet. Berørt nabo er vedkommende som har avtalt å motta arealet.  
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Saken sendes Statsforvalteren i Innlandet til uttalelse, i samråd med det lokale 
landbrukskontoret. 
 

 
 
 
Matrikkelinformasjon om eiendommen: 
Gbnr. 138/61 er tidligere koordinatfestet, og grensene er klare. Eiendommen har et areal på 
505 m2, og er bebygd med fritidsbolig med bruksareal på 57 m2 og uthus med et bruksareal 
på 8 m2. 
 
Plangrunnlaget  
Eiendommen gbnr. 138/1 ligger innenfor kommuneplanens arealdel 2018-2028 med formål 
LNFR. Innen dette formålet tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse 
eller andre næringsformål enn landbruk. Retningslinjene for formålet sier at tillatelse til 
tiltak etter plan -og bygningsloven (pbl) §§ 1-6 og 20-1 i LNFR-område kan skje under 
forutsetning av 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 eller dyrkbar mark, 
område med sammenhengende innmarksbeite, område med sammenhengende skog av god 
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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. 

 
 
Eiendommen 138/61 har arealformål LNF spredt fritid (LSF). I forbindelse med 
kommuneplanens arealdel ble en rekke eiendommer utredet om de skulle inngå i dette 
formålet. De er konsekvensutredet innen bl.a. teknisk infrastruktur, naturmangfold, 
kulturminner/kulturmiljø, vassdrag og risiko og sårbarhet. 
 
Lovgrunnlaget:  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr 
§ 20-4. Fradelt eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 28-1  
 
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 138/65. Eller som 
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 138/1, som er til hinder for gjennomføring av 
oppmålingsforretningen, må dette avklares før samtykke til fradeling kan gis.  
 
Jordloven ( JL): 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av § 12 tredje ledd: 

«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 
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Fjerde ledd sier følgende: «Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke 
til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 

Dersom fradeling gjelder dyrka eller dyrkbar jord kan det ikke samtykkes til deling uten 
forutgående samtykke til omdisponering etter jordloven §9. Loven sier bl.a. at «Dyrka jord 
må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje 
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn 
til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det 
skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar.» 

 
 
 
Krav til dispensasjon ( PBL)  
Fradeling er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og utløser krav om 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende inn en grunngitt 
søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis 
anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang til å 
uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 
19-1. Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige 
organer, da deres fagområder anses berørt.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. 
pbl. § 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
 
 
Behandling:  
Dersom øvrige krav iht ML og i PBL ellers ikke er oppfylt for arealoverføringen, vil det ikke 
bli nødvendig med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjøres 
derfor før vurdering av om dispensasjon kan gis.  
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 Omsøkt tilleggsareal 
 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser eller urådigheter.  
På eiendommen er det tinglyst flere rettigheter og heftelser, men utfra heftelsenes innhold 
berører ingen det omsøkte arealet som ønskes fradelt. 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. 
 
Behandling etter plan og bygningsloven (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 138/61 er allerede bebygd, og har en størrelse på 505,5 m², arealoverføringen 
medfører derfor ikke at avgivereiendom eller mottakereiendom blir uegnet til bebyggelse i 
tråd med plan. Eiendommens størrelse etter arealoverføringen/tilleggsarealet vil være ca 
1145 m2. Eiendommen ligger i et område med 5 andre spredte fritidseiendommer LSF. I 
umiddelbar nærhet og langs samme avkjøring fra Musdalsætervegen, har disse 
eiendommene en størrelse 2495 m2, 1537m2, 1818m2, 2269m2, 1015m2 og 1045 m2, og 
eiendommens 138/61 sin størrelse etter en eventuell utvidelse, vil ikke avvike fra standarden 
og omgivelsene i området.  
 
Plasseringen av eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av 
tomtearealet hovedsakelig mot vest er et godt alternativ for å kunne utnytte eiendommen i 
tråd med planbestemmelsene i området, og kunne tilrettelegge for parkering på egen 
eiendom. Samtidig er arealet i søknaden tilrettelagt slik at det er fremkommelig for fri 
ferdsel på alle kanter av eiendommen, og arealet er ikke i veien for en evt. 
utvidelse/vedlikehold av veg inn til området. 
 
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 
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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 Musdalsætervegen som er 
offentlig veg åpen for allmennheten. Adkomst til eiendommen er gitt, 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, slik at arealoverføringen 
kan gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
Informasjon fra Statsforvalteren i Innlandet:  
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. 
 
Vurdering, fradeling etter Jordlov (JL)  
Hele arealet som søkes fradelt er i AR5 klassifisert som dyrkbar jord. Det er derfor nødvendig 
å behandle saken også ift. omdisponering.  
 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom 
det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
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fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger.  
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Bestemmelsen er satt for å sørge for ei bruksutvikling i takt med nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken. Bruksutviklingen må imidlertid sees i sammenheng med utviklingen i 
landbruket ellers i området, og betydningen som næring, sysselsetting og grunnlag for 
bosetting.  
Det søkes om fradeling av tilleggsareal på 640 kvm til ei hytte. Delinga berører ikke selve 
drifta på garden eller noen av de aktive driftsmidler, foruten at skogteigen på Musdalseter 
blir redusert. En ser ikke at dette momentet framstår med særlig betydning for saken. 
 
Driftsmessig god løsning: 
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. I følge rundskriv M-
1/2013 kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at 
løsningen er god.  
Arealet som søkes fradelt vil utvide hyttetomta innover mot et sammenhengende 
skogområde som også er dyrkbar jord og kan gi begrensninger for ei god arrondering ved en 
evt. framtidig oppdyrking. På andre siden av tomta er det inneklemte arealer mellom veg og 
grenselinjer som ikke i samme grad har utnyttingspotensiale som dyrkamark. Den 
driftsmessige løsninger anses derfor i utgangspunktet ikke å være god. Kommunedirektøren 
har bedt søker om en vurdering av alternative løsninger. I en e-post til kommunen den 05. 
mai 2021 skriver søker at alternative løsninger er vurdert. De vil innebære andre 
landbruksrelaterte ulemper, som at det går drenering fra dyrkamark/myr på 
naboeiendommen gbnr 135/11 over arealet øst for hytta. Sør for hytta er det til en viss grad 
snu- og oppstillingsplass for landbruksmaskiner. Ei fradeling i denne retningen vil også 
medføre at fritidsbruken vil komme nærmere seterbebyggelsen på Berg gbnr 138/1. Den 
driftsmessige løsningen ved andre alternativer vurderes derfor ikke som bedre. 
 
Drifts- og miljømessige ulemper: 
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper 
for landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved 
fradeling av bolig- eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og 
andre interesser 
I dette tilfellet ligger hytta der allerede og en kan ikke si at fradelingen vil gi særlige 
merulemper i forhold til dagens situasjon. 
 
Vern av arealressursene: 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det 
oppstår enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller 
ut av drift. Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger. 
Arealene som søkes fradelt er dyrkbar jord og del av et sammenhengende større område. En 
fradeling vil dermed være i strid med arealressursvernet. Kommunedirektøren mener det er 
tvilsomt om det foreligger særlege høve som tilsier at jordbruksinteressene bør vike.  
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Om det vil være en reell begrensning for framtidig nydyrking vil bero på både 
arronderingsforhold og arealtilgang generelt. Hytta og tilleggsarealet ligger i dette tilfellet i 
hjørnet av en stor skogteig og det er rikelig areal for nydyrking. En ser derfor ikke at 
avgangen av dyrkbar jord i vesentlig grad bidrar til å svekke arealressursgrunnlaget på 
eiendommen eller grunnlaget for framtidig utvikling.  
 
Helhetsvurdering etter jordloven: 
Kommunedirektøren mener på generell basis at en skal være tilbakeholden med å fradele så 
store tilleggsarealer til fritidseiendommer som i denne saken. Her ønsker en å oppnå ei tomt 
på over 1,1 daa som er større enn det som trolig er nødvendig for ei alminnelig hytte i LNF-
områdene. Dersom arealbehovet er knyttet til ønske om å bygge et større areal enn det som 
tillates iht. utnyttelsesgrad, kan en heller enn å fradele tilleggsareal vurdere å dispensere fra 
byggebestemmelsen om utnyttelsesgrad i kommuneplanens arealdel. Særlig når det er 
dyrkbar jord som berøres framstår dette som aktuelt. 
 
Jordvernet står sterkt i forvaltningen av landbruksarealene og en ønsker å begrense 
omdisponering også av dyrkbar jord. Ved innføring av forbud mot nydyrking av myr ble 
samtidig den samlede reserven av dyrkbar jord kraftig redusert i Øyer. Også omdisponering 
av dyrkbar jord skal rapporteres i Kostra og en har i Øyer i enkelte år ligget høyt på 
innrapportering av omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.  
 
Kommunedirektøren vil derfor under tvil innstille på at omdisponering og deling tillates slik 
som omsøkt. 
 

Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis:  
 
Landbruksfaglig uttalelse til dispensasjon: 

Det søkes fradelt et areal på 640 m2 fra landbrukseiendommen g/bnr 138/1 i Øyer slik at 
dette kan selges som tilleggsareal til fritidseiendommen g/bnr 138/61. Arealet er i AR5 
klassifisert som skogsmark av lav bonitet. Hele arealet som søkes fradelt er imidlertid 
registrert som dyrkbar jord, dvs. areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord.  
 
I hovedsak er det landbrukskontorets syn at en bør tilstrebe løsninger som er til beste for 
landbruksnæringa, men også se etter løsninger som gagner andre interessegrupper innenfor 
handlingsrommet av nasjonale og lokale føringer. Det er en betingelse at 
landbruksinteressene ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ut fra søknaden ser en at den aktuelle 
fritidseiendommen g/bnr 138/61 har liten tomt, mindre enn hva som er vanlig i dette 
området og trolig mindre enn det en ellers oppfatter som alminnelig tomtestørrelse for 
fritidseiendommer.  Det er likevel rimelig at en fritidseiendom i skog-/fjellområder har 
vesentlig mindre arealbehov enn f.eks en enebolig som skal fylle flere funksjoner og 
gjennom hele året. 
 
Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- og jordvernet som må 
vurderes nøye. I dette tilfellet er det lavproduktiv skogsmark som søkes fradelt, 
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konsekvensene for framtidig skogproduksjon anses som begrenset. Dette ligger imidlertid i 
et seterområde med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere 
beiteressursene i området. Dette momentet alene taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon 
bør frarås. 
 
Jordvernet har fått større fokus i arealpolitikken de senere år, dette synes bl.a. ved at de 
nasjonale jordvernmålene i flere omganger er innskjerpet. Det er sterkt fokus på jordvern i 
kommuneplanens arealdel, i reguleringsplanprosesser, i aktuelle temaplaner som 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen og i FNs bærekraftsmål. Jordvern har også kommet 
inn som eget vurderingskriterium i plan- og bygningslovens dispensasjonsbestemmelse i § 
19-2. Landbrukskontoret mener derfor det er uheldig å fradele dyrkbar jord til utvidelse av 
slike fritidseiendommer. Så er det slik at i denne saken vil enhver utvidelse utfordre 
jordvernet da det er dyrkbar jord på alle kanter av tomta. En bør derfor vurdere ulike 
alternativer slik at en evt. fradeling vil få minst negativ konsekvens for landbruket. Det 
opplyses i søknaden at dette arealet som søkes fradelt er et unyttbart område som tidligere 
var bebygd med stall. Ut fra flyfotografier ser det ut til at stallen var plassert på motsatt side 
av dagens bebyggelse, mellom dagens hytte og setervegen som går forbi. Hvorvidt arealet er 
unyttbart vil bero på hvilke tiltak som er aktuelle på arealet. Det er ikke forhold som synes 
på flyfoto eller andre kartlag som indikerer at arealet ikke kan dyrkes opp. Det er et 
sammenhengende areal som kan oppdyrkes på denne eiendommen. En framtidig 
oppdyrking ville være naturlig å etablere inntil eksisterende dyrkamark på 
landbrukseiendommen g/bnr 135/11. Ut fra arronderingsmessige hensyn vil det derfor være 
uheldig å utvide fritidsbebyggelsen i denne retningen. Det bør vurderes om arealet som 
søkes fradelt kan reduseres eller om det er muligheter for utvidelse i motsatt retning, 
samtidig som arealbehovet blir dekket på en tilfredsstillende måte.  
 
En må vurdere hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. Det vurderes 
slik at kulturlandskapet ikke blir særlig forringet av en fradeling men at det heller ikke er 
positivt for seter-/kulturlandskapet at etablerte fritidseiendommer utvides. En legger til 
grunn at med utvidede tomter vil også aktiviteten øke med påfølgende tilrettelegginger for 
fritidsbruk.  
 
Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i 
utgangspunktet uheldig med fritt omsettelig bolig-/fritidseiendommer tett inntil dyrkamark. 
Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg 
i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter 
m.m. Det er uheldig om det oppstår interessemotsetninger mellom fritids- og 
landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre begrensninger for landbruksdrifta. 
Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være noe nytt element å forholde seg til 
for den som driver jorda rundt. Dersom tomta utvides er det likevel sannsynlig med mer 
intens bruk av tomta, noe som vil øke sannsynligheten for interessekonflikter. Dette 
momentet er ikke særlig fremtredende. 
 
 

Miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven §§ 8-12:  
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KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens 
bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet ikke påvirkes på en 
uhensiktsmessig måte.  
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende 
bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet 
belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og 
teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken.  
Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. 
 
Kultur  
Det er ikke avdekket forhold av betydning for kulturminner -og verdi i området. Dersom det i 
forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, 
skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner 
på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 

Samfunnssikkerhet og vassdrag  
Det er ikke hensyn knyttet til samfunnssikkerhet og vassdrag å hensynta i denne saken. 

Høringsuttalelser, jf. pbl. 19-1.  

Statsforvalteren i Innlandet 

Statsforvalteren hadde ikke konkrete innspill til løsning i saken ut over alternativene som er 
vurdert i saksutredningen. Statsforvalteren kan ikke se at nasjonale eller regionale føringer 
innenfor våre fagområder blir berørt i vesentlig grad, og vil ikke motsette oss at det gis 
dispensasjon i saken. 
 
Vurdering av om vilkår for dispensasjon er oppfylt  
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse kan ikke bli vesentlig tilsidesatt 
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 
Kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og 
bygdeutvikling» uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden 
næring når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, 
kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt.  
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Arealet som skal tillegges er lite, og oppfyller disse kriteriene, men vil etter sammenføyning 
føre til at eiendommen kommer noe nærmere seterløkka ved siden av. Eiendommen som 
skal motta arealet ligger i et område med 36 etablerte hytteeiendommer. Musdalsæter 
hyttegrend med 192 tomter grenser mot seterområdet i nordøst. Hyttene har adkomst via 
den private Musdalsætervegen. Denne i tillegg til de interne vegene i hyttefeltet er 
vinterbrøytet. Det er lagt strøm, vann -og avløp til området i forbindelse med Musdalssæter 
hyttegrend. 
 
Et vurderingstema er hvordan omsøkte fradeling påvirker kulturlandskapet i området. 
Bebyggelsen ligger nokså tett opp mot oppdyrket seterløkke, og relativt godt synlig i 
landskapet. Det skal tas spesielle hensyn til friluftsliv i området. Dette vil ikke påvirkes av en 
liten utvidelse av hytteeiendommen. Det vurderes videre at kulturlandskapet ikke blir særlig 
forringet av en fradeling men at det heller ikke er positivt for seter-/kulturlandskapet at 
etablerte fritidseiendommer utvides. Dette utgjør ikke i seg selv grunn for avslag. 
 
Eiendommen ligger i nærheten av seterområdet. Overføringen av areal vil føre til noe økt 
nærhet til seterløkka. Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig arealressurs- 
og jordvernet som må vurderes nøye. I dette tilfellet er det lavproduktiv skogsmark som 
søkes fradelt, konsekvensene for framtidig skogproduksjon anses som begrenset. Dette 
ligger imidlertid i et seterområde med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum 
redusere beiteressursene i området. Dette momentet alene taler likevel ikke sterkt for at 
dispensasjon bør frarås. 
Landbrukskontoret mener det er uheldig å fradele dyrkbar jord til utvidelse av slike 
fritidseiendommer. Så er det slik at i denne saken vil enhver utvidelse utfordre jordvernet da 
det er dyrkbar jord på alle kanter av tomta. 
 
Jordvernet står sterkt i forvaltningen av landbruksarealene og en ønsker å begrense 
omdisponering også av dyrkbar jord. Hytta og tilleggsarealet ligger i dette tilfellet i hjørnet av 
en stor skogteig og det er rikelig areal for nydyrking. En ser derfor ikke at avgangen av 
dyrkbar jord i vesentlig grad bidrar til å svekke arealressursgrunnlaget på eiendommen eller 
grunnlaget for framtidig utvikling.  

Kontroll i Naturbase viser at det ikke er registrert spesielle naturtyper eller arter innen 
området.  
Det er ikke registrert fredede kulturminner innen området, heller ikke på aktuell eiendom.  
 
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet som blir utfordret ved en utvidelse. 
Utvidelser vil kunne medføre noe økt bruk, men vil i liten grad påvirke forurensing eller 
klima. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene   
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må vurderes opp mot ulempene.   
 
I vurderingen om dispensasjon kan gis er bl.a. konsekvenser for jordvern iht. § 19-2. Ulemper 
ved fradelingen er i hovedsak knyttet til landbrukshensyn/jordvern. Ofte trekkes det fram 
som en ulempe at en utvidelse av tomt vil føre til økt bruk av eiendommen. Dette kan ikke 
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sies å være til stede i denne saken med særlig tyngde. Det pekes videre på at det er uheldig å 
fradele dyrkbar jord til utvidelse av slike fritidseiendommer. Så er det slik at i denne saken vil 
enhver utvidelse utfordre jordvernet da det er dyrkbar jord på alle kanter av tomta.  

Det søkes om fradeling av tilleggsareal på 640 m2 til ei hytte. Delinga berører ikke selve drifta 
på garden eller noen av de aktive driftsmidler, foruten at skogteigen på Musdalseter blir 
redusert. En ser ikke at dette momentet framstår med særlig betydning for saken. 

Arealet som søkes fradelt vil utvide hyttetomta innover mot et sammenhengende 
skogområde som også er dyrkbar jord og kan gi begrensninger for ei god arrondering ved en 
evt. framtidig oppdyrking. Alternative løsninger er vurdert. De vil innebære andre 
landbruksrelaterte ulemper, som at det går drenering fra dyrkamark/myr på 
naboeiendommen gbnr 135/11 over arealet øst for hytta. Sør for hytta er det til en viss grad 
snu- og oppstillingsplass for landbruksmaskiner. Fradeling i denne retningen vil også 
medføre at fritidsbruken vil komme nærmere seterbebyggelsen på Berg gbnr. 138/1. Den 
driftsmessige løsningen ved andre alternativer vurderes derfor ikke som bedre.  

Det bemerkes fra søkers side at det omsøkte areal er relativt lite, og består i dag av lite 
produktiv skog/kratt.  Fradeling vil etter søkers syn ikke sette noen begrensninger eller ha 
betydning for den videre jordbruksdrift for eiendommen.  

Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er 
imidlertid ikke tilstrekkelig utelukkende for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene 
eventuelt er beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269.  
 
Det må påvises relevante, klare og positive fordeler som er klart større enn ulempene 
dispensasjonen medfører. En søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være 
begrunnet i grunneier/søkers ønsker for egen eiendom. Ønskede tiltak legger til rette for en 
fornuftig bruk for også framtidige eiere, ikke bare nåværende. I tillegg vil det være en fordel 
at det skjer en formalisering av eksisterende bruk.  
Innkjøringen er på den siden de ønsker areal tillagt. Videre at det legges til rette for fornuftig 
bruk av egen tomt, til parkering mv., når den allerede er besluttet lagt til formål LSF. De aller 
fleste sammenlignbare eiendommer i nærheten er vesentlig større. Uansett vil maksimal 
tillatt utnyttelse ikke endres ved at tomta mottar tilleggsarealet.  
 
I tillegg sier tidl. 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. 
Omsøkt areal er ikke stort og vil ikke kunne gi de store ulempene. Det skal også nevnes at 
formålsgrensene i overordnede planer følger usikre eiendomsgrenser, selv om 
eiendomsgrensene er klare for omtalte fritidseiendom. 
 
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. Plasseringen av eksisterende bebyggelse på eiendommen gjør at en utvidelse av 
tomtearealet hovedsakelig mot vest er et godt alternativ for å kunne utnytte eiendommen i 
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tråd med planbestemmelsene i området, og kunne tilrettelegge for parkering på egen 
eiendom. Samtidig er arealet i søknaden tilrettelagt slik at det er fremkommelig for fri 
ferdsel på alle kanter av eiendommen, og arealet er ikke i veien for en evt. 
utvidelse/vedlikehold av veg inn til området. 
 
Eiendommen er allerede bebygd og har en størrelse på 505,5 m2, etter arealoverføringen vil 
den være ca. 1145 m2. I området ligger fem andre spredte fritidseiendommer LSF på 2495 
m2, 1537m2, 1818m2, 2269m2, 1015m2 og 1045 m2, og eiendommens 138/61 sin størrelse 
etter en eventuell utvidelse, vil være godt tilpasset standarden og omgivelsene i området. 
 
Konklusjon: Fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at 
det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke føre til usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har 
anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom 
disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. I saker 
av denne typen vil det som regel være ulikheter som gjør at det er mulig å håndtere senere 
saker uten fare for uheldig presedens. 
 
 
Vurdering: Omdisponering til LSF på omsøkt tilleggsareal 
Dersom dispensasjon gis for omsøkt tiltak er det KD sin vurdering at det er en fordel om hele 
eiendommen etter sammenføyning får arealkategori LSF. 
Mange av eiendommene i området ble lagt til LNF spredt fritid-kategorien, da de oppfylte 
kriteriene i konsekvensutredningen. Denne eiendommen ble underlagt samme vurdering. På 
grunn av nærhet til dyrka/dyrkbar mark ble den ikke tillagt samme formål før ved politisk 
behandling av planen. 
Når landbruksmyndigheten i kommunen i denne saken til slutt har kommet til at arealet kan 
fradeles og tillegges fritidseiendommen, mener KD at det ikke er betenkelig at arealet får 
status som LSF. 
 
Gjennom dispensasjonsbehandlingen er det ikke funnet forhold ved omsøkt areal som gjør 
det betenkelig å inkludere tilleggsarealet i ovennevnte arealkategori. Ingen forhold bak 
arealformålet LNF som ikke allerede er drøftet er til hinder for dette. 
 
KD har også konkludert med at dette har klart større fordeler enn ulemper. Det er ikke 
rimelig å anta at det stiller seg annerledes med dette tilleggsarealet enn fritidseiendommen 
som allerede er lagt til LSF. Det er snarere en klar fordel at dagens og framtidige eiere at 
eiendommen har samme arealkategori. Slik blir det enklere å forholde seg til krav om 
utnyttelse og planbestemmelser. Det vil samsvare med grunneieres forståelse og bruk av 



  Sak 58/21 

 Side 55 av 66   

egen eiendom, og er en fordel for senere spørsmål om utnytting av arealet. Maksimal tillatt 
utnyttelse endres ikke ved at tomta mottar tilleggsarealet.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven §9, tilhørende bestemmelser, samtykkes det til 
omdisponering av om lag 640 kvm dyrkbar jord fra eiendommen g/bnr 138/1 i Øyer  

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til 
fradeling av inntil 640 kvm ubebygd skogmark på g/bnr 138/1 i Øyer slik at dette kan 
legges til fritidseiendommen g/bnr 138/61 som tilleggsareal 

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 

Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 

Alternativ 1:  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk.  

Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av tilleggsareal på ca 640 m² iht vedlagt 
kart.   

Arealet endres til formål LNF spredt fritid. 

Tillatelsen gis for: 
Fradeling av tilleggsareal, på ca. 640 m² fra gnr. 138 bnr. 1, jf. vedlagt kart. 

 

Med følgende vilkår:  
Arealet skal sammenslås med eiendommen gnr. 138 bnr. 61 etter oppmålingsforretning. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i 
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over. 
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Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, som beskrevet ovenfor.  

 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Christina Nystuen 
Konstituert Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VED 
PÅGÅENDE SKADEFELLINGSFORSØK 2021-2024 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 21/1356     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Svar fra Øyer fjellstyre 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Skadefellingslaget i Øyer søker om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark 
under skadefellingsforsøk på store rovdyr. Søknaden gjelder bruk av snøscooter, bil, ATV og 
traktor på kjørespor/traktorveier i forbindelse med fellingsforsøk. Kommunedirektøren 
vurderer at formålet innfrir begrepet «særlig behov», som gir hjemmel for tillatelse. I tillegg 
legges det vekt på at Øyer har mye sau på utmarksbeite, og at det er viktig å legge til rette 
for effektivt uttak av skadevolder i akutte skadesituasjoner. Kommunedirektøren foreslår å 
gi tillatelse for perioden 2021-2024, med gitte vilkår.  
 
Saksutredning: 
Skadefellingslaget i Øyer søker om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark 
under skadefellingsforsøk på store rovdyr. Søknaden gjelder bruk av snøscooter, bil, ATV og 
traktor på kjørespor/traktorveier i forbindelse med fellingsforsøk. Det er behov for transport 
av fellingsmannskap og utstyr samt ved oppsamling av kadaver. Det søkes om tillatelse for 
perioden 7. mai til 30.oktober for årene 2021 til 2024 i hele kommunens areal.  
 
Dette vil derfor kunne omfatte områder som er definert som sårbare iht. forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og saken må behandles etter 
denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag:  
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover bestemmelsene i forskriften dersom søkeren  
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen 
måte.  
 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 fastslår at  
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer (her  
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planutvalget) – etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum.  
 
Rundskriv T-1/96 sier følgende om vurdering av «særlige behov»:  
Forhold som må tas med i vurderingen er bl.a. hvilke virkninger motorferdselen vil ha  
når det gjelder spor i terrenget, støy og forurensning, hvor sårbart området er og  
konflikter som kan oppstå i forhold til andre interessegrupper og naturmiljø. Den enkelte 
søknad må også sees i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader og de 
samlede konsekvenser dette kan gi.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre som har gitt uttalelse:  
I samsvar med fjellovens §12 og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til motorisert ferdsel som foreslått fra kommunen. Søker er selv 
ansvarlig for innheting av ev. nødvendige tillatelser fra forvaltningsmyndigheten i 
verneområder. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er at motorferdselen i utmark skal reguleres ut fra et 
samfunnsmessig helhetssyn, med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. All  
motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skader og ulemper for 
natur og mennesker. I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet 
følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven (§ 3).  
 
Ved vurderingen om det foreligger et «særlig behov», vil det være av betydning om  
kjøringen er nødvendig og har et akseptert nytteformål, eller bærer preg av unødvendig  
kjøring. Det er formålet med selve transporten som er avgjørende i denne  
sammenheng. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som  
lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov.  
 
For å få til et effektivt skadefellingsforsøk er det ønske om å kunne kjøre snøscooter, bil, ATV 
og traktor på eksisterende kjørespor og traktorveger i utmarka. Det er kun snakk om 
transport av personell og utstyr inn i området det foregår skadefellingsforsøk, samt til 
innsamling av kadaver.  
 
En eventuell tillatelse til motorisert ferdsel i utmark gis kun i forbindelse med 
fellingstillatelse fra Statsforvalteren, i den samme tidsperioden og området som 
fellingstillatelsen gis. Transporten vil foregå på eksisterende kjørespor og vil dermed ikke 
representere noen trussel for vegetasjon eller dyreliv.  
 
Vurdering etter naturmangfoldloven: Det er vanskelig å vurdere transportens påvirkning for 
hele kommunen da dette er et svært stort område. Ved at transporten holder seg på 
eksisterende kjørespor vil ikke terreng og vegetasjon skades.  
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Øyer er en kommune med mye sau på utmark. Dersom en akutt skadesituasjon oppstår i 
beitesesongen er det viktig å få tatt ut skadevolderen effektivt og uten langvarige lidelser. 
Tilgang på motorkjøretøy anses å kunne være et viktig ledd i skadefellingsforsøk.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommune, v/ Plan- og miljøutvalget, gir det kommunale skadefellingslaget i Øyer 
dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark for bruk av snøscooter, bil, ATV eller 
traktor for transport av personell og utstyr i forbindelse med skadefellingsforsøk, samt for 
oppsamling av kadaver. Transporten skal kun foregå i sammenheng med pågående 
skadefellingsforsøk og innenfor område og tidsrom definert i vilkår for fellingsforsøket.  
 
2. Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
a) Tillatelsen gjelder for årene 2021 til 2024  
b) Tillatelsen gjelder alle medlemmer i skadefellingslaget i Øyer kommune samt for  
medlemmer av fellingslag fra andre kommuner som deltar i skadefellingsforsøk i Øyer 
kommune.  
c) All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  
naturmiljøet og mennesker.  
d) Transporten skal følge eksisterende kjørespor/traktorveier i terrenget.  
e) Dispensasjonen skal medbringes ved all kjøring i tilfelle kontroll.  
f) Fellingsleder har ansvar for at det føres kjørebok. Kjørebok med antall/type kjøretøy per 
dag skal rapporteres til Øyer kommune innen 1. september årlig.  
 
3. Vedtaket er fatta med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag § 6, samt § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder 
i Øyer kommune. Vedtaket begrunnes med at transport i forbindelse med et skadefellings-
forsøk er å anse som dispensasjonsgrunn. Vedtaket vurderes til ikke å komme i strid med 
naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
4. Forholdet til grunneier: Dette vedtaket innskrenker ikke den adgang grunneier og 
bruksberettiget har til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom etter gjeldende 
rettsregler.  
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Marie Skavnes 
Konstituert kommunedirektør 
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GBNR 17/272 - DISPENSASJON FRA HØYDEBESTEMMELSE FOR DEL AV FRITIDSBOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 017/272  
Arkivsaksnr.: 21/901     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/21 Plan- og miljøutvalget 18.05.2021 
  
 
Vedlegg: 
Søknad om byggetiltak med relevante vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/901 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra maksimal tillatt gesimshøyde for ark ved planlagt oppføring 
av ny fritidsbolig på gbnr. 17/272 innen reguleringsplan for Mosetertoppen FB9. 
For prosjektert ark vil gesimshøyden bli 5,11 som følge av at denne høyden regnes som 
arkens mønehøyde. Mønehøyde ellers vil ikke noe sted overskride 5,15 m ifølge søknaden.  
 
Maksimal tillatt møne -og gesimshøyde i planen er hhv. 5,65 og 3,2 m.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges for omsøkt tiltak. (Alternativ 1 til 
vedtak). De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunen 
velger å gi dispensasjon ut i fra sitt frie forvaltningsskjønn. 
 
Saksutredning: 
Saksutredning og bakgrunn: 
 
Imøtekommelse av dispensasjonssøknaden betinger dispensasjon fra maksimal tillatt 
gesimshøyde i reguleringsplanen. 
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Arken vist til høyre på utsnittet 
 
I henhold til veiledningen grad av utnytting fra kommunal- og moderniseringsdepartementet skal 
møne- og gesimshøyde måles på følgende måte ved tak med kobbhus, se utklipp/illustrasjon 
nedenfor. (Høyden måles opp til underkant taktekking): 

 
 
Gjeldende måleregler tilsier med dette at det er gesimshøyden som styrer utformingen av 
arken. I 
dette tilfellet tilsier korrekt måling at høyden er planlagt til 5,11 m. Dette overstiger 
maksimal 
tillatte gesimshøyde på 3,2 meter med 1,91 m. Bygget med arken vil ellers være godt 
innenfor maks 
mønehøyde på 5,65 meter.  
 
Bakgrunn for søknaden er ønske om hems med vesentlig forbedret bokvalitet ved at høyden 
blir nyttbar. Det anføres også at bygget vil få et bedre estetisk uttrykk. Tiltakshavere ønsker 
denne løsningen i stedet for oppstugu, som er alternativ i denne planen. 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge 
en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal 
varsles 
og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang 
til å 
uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 
19-1. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av 
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begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi 
dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, 
bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer samt forbudet i § 1-8, jf. 
pbl. § 
19-2 (4). 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter:  
Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre 
myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen 
at 
høring ikke er nødvendig, for denne behandlingen som kun tar stilling til søknad om 
dispensasjon for ark som overstiger høydebestemmelsen. 
 
Samfunnssikkerhet og naturfare: 
Det er registrert flomveier på eiendommen, som vist i utsnittet nedenfor. 

 
 
Tiltak etter § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, jf. pbl § 28-1. 
Arealet kan dermed ikke bebygges eller endres hvis det omfattes av naturfare. I så fall må 
det framlegges dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet (jf. TEK17 kap. 7-2) før positivt 
vedtak. 
Det settes vilkår om at dette må utredes før byggetillatelse gis. 
 
Naboer: Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette varselet. 
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende reguleringsplan er Mosetertoppen FB9. 
Aktuell planbestemmelse er punkt 2.4.2: 
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Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,20 m over ferdig grunnmur. 
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde er overordnet at hyttene 
skal 
legges så lavt som mulig i terrenget, og at hyttene i størst mulig grad skal tilpasses det 
naturlige 
terrenget. Bebyggelsen skal avpasses i forhold til omkringliggende bebyggelse, 
bestemmelsene skal 
bidra til harmoni i feltet, regulere byggenes inntrykk, samt sikre best mulig utsikt for flest 
mulig. 
Hensynet bak bestemmelser om maksimal møne- og gesimshøyde er kort fortalt å begrense 
bygningers høyde og dominans. 
 
Det skal ikke være uproblematisk å fravike klare reguleringsbestemmelser. Hensyn og formål 
bak dem og planen er imidlertid helt sentralt i en vurdering om det likevel kan innvilges 
dispensasjon. I dette tilfellet utgjør omsøkt tiltak lite av bygningens totalinntrykk. Som det 
anføres fra tiltakshaver vil en slik løsning medføre meget liten påvirkning på naboer og 
omkringliggende bebyggelse. Tvert imot søkes det å gi så liten innvirkning på omgivelsene 
som mulig, men samtidig utnytte oppholdsrom i andre 
etasje best mulig. 
 
Fritidsboligen har én ark, i retning øst. Av søknaden framgår at her er det god avstand til 
nærmeste nabohytte (ca. 31m). det er også en vei som skiller disse to tomtene, samt at 
angjeldende hytte blir plassert ca. 5 meter lavere i terrenget enn nevnte nabo mot øst. 
 
For bygging av ark måles gesimshøyden til arkens mønehøyde, mens størstedel av gesims for 
øvrig har høyde på 2,77 m og 3,20 (hemsdel uten ark). Mønehøyde er innenfor maks tillatte 
for hele bygningen. Det kan sies at en dispensasjon i dette tilfellet vil gi en viss økt utnyttelse 
av bygningen uten at det øker fotavtrykket. Det vil heller ikke gi hytta et større uttrykk da 
det gjelder en liten del, og total høyde ikke økes. 
 
Det legges til grunn at utsikten for omkringliggende bebyggelse ikke forringes som følge av 
avviket. Bebyggelsen vil ikke ligge høyere enn nærliggende hytter. Det er altså gjort en 
vurdering av hvordan bebyggelsen vil påvirke naboeiendommene.  
 
Det kan også sies at arken vil også gi en bedre estetisk utforming, og vil ikke gi hytta et større 
uttrykk da den er på et lite areal av takflaten.  
 
Konklusjon: Hensyn bak lovens bestemmelser blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
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Fordelene må være klart større enn ulempene 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må 
vurderes opp mot ulempene. 
 
Arken utgjør lite av bygningens totalinntrykk. Som det anføres fra tiltakshaver vil en slik 
løsning medføre meget liten påvirkning på naboer og omkringliggende bebyggelse. Tvert 
imot søkes 
det å gi så liten innvirkning på omgivelsene som mulig, men samtidig utnytte oppholdsrom i 
andre 
etasje best mulig. I søknaden framgår at oppstugu har vært vurdert som et alternativ, men at 
dette ikke er ønskelig på grunn av at dette ville medført en mer volumiøs hytte. 
 
Arken hytta er prosjektert med har en vesentlig betydning for bokvaliteten og bruk av 
hemsen, samtidig som den ikke har særlig betydning på byggets høyde som helhet.  
 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private 
fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. Ifølge tiltakshaver ville alternativet vært å 
bygge oppstugu. Det kan ikke vektlegges at «alternativet er verre» i en vurdering 
av om dispensasjon kan gis. Det skal likevel nevnes at ved den løsningen som nå er valgt, 
synes det som den beste løsningen for naboer og omkringliggende bebyggelse. Forbedret 
bokvalitet for hjemmelshaver kan vektlegges som en fordel i vurderingen. 
 
Tiltakshaver har planlagt for et arkitektonisk uttrykk som samsvarer med nærliggende 
bygninger 
uten å være hinder for lys, utsikt eller å skape et mer massivt uttrykk. 
Det er ikke rimelig å anta at delen av bygget som overskrider maks tillatte gesimshøyde vil 
hindre lys 
eller solforhold for omkringliggende bebyggelse eller forringe området rundt. Arken har stor 
avstand mot tilstøtende bygg. Ifølge søker er den løsningen som i helhet vil passe best inn i 
omgivelsene. 
 
Ulemper ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er naturlig nok at deler av hytta 
blir høyere enn tillatt. Å tillate dette fører til en uthuling av plangrunnlaget og redusert 
forutberegnelighet. Videre vil det gi økt bruksareal og hytta framstår mer dominerende enn 
dersom ingenting hadde blitt bygd. Det skal gode grunner til for å tillate avvik fra 
reguleringsbestemmelser. Målereglene er på det rene for dette tilfellet. Det kan imidlertid 
diskuteres hvordan det slår ut at en så liten del av bygget går under målereglene for gesims. 
I realiteten blir mønet på dette påbygget det man oppfatter som mønehøyde, men iht. 
målereglene altså gesims. Ulempene ellers er få. 
 
Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små at det foreligger klar overvekt av 
fordeler vil vilkåret være oppfylt. Det gjør seg ikke gjeldende ulemper av nevneverdig 
betydning i denne saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av fordeler. 
 
Konklusjon: fordelene er klart større enn ulempene. 
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Kommunens frie forvaltningsskjønn («kan-skjønnet»): 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå 
dispensasjonssøknaden jf. pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en 
saklig begrunnelse for ikke å gi dispensasjon. Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at 
det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser skal ikke være vilkårlige eller sterkt 
urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. Plan- og miljøutvalget har 
anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller innvilge en 
dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom 
disse er saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan Mosetertoppen FB9, reguleringsbestemmelse punkt 
2.4.2 om byggehøyder for bygging av ark på fritidsbygg på gbnr. 17/272. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
det frie forvaltningsskjønn i samme bestemmelse. Det er gitt flere dispensasjoner i lignende 
saker. Det er ikke gitt signaler om at presedensvirkningen skal snus. Inntil det skjer kan det 
karakteriseres som usaklig forskjellsbehandling å ikke gi dispensasjon i denne saken. 
 
Byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
Det stilles følgende vilkår som skal oppfylles før byggetillatelse gis:  

1. Det skal framlegges dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet (jf. TEK17 kap. 7-2 og 
pbl. § 28-1) før positivt vedtak. 

  
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på 
dispensasjon fra reguleringsplan Mosetertoppen FB9, reguleringsbestemmelse punkt 2.4.2 
om byggehøyder for bygging av ark på fritidsbygg på gbnr. 17/272. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå 
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn.  
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(Dersom utvalget velger å avslå, må dette begrunnes. Avslag bør begrunnes med bakgrunn i 
det foregående om «kan-skjønnet». F.eks. at utviklingen med gitte dispensasjoner i slike 
tilfeller skaper en presedensvirkning kommunen ikke ønsker mv.) 
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