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KLAGE PÅ VEDTAK - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR. 20/108 
UTFALL AV VEDTAK 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 155/001/180  
Arkivsaksnr.: 20/2229     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/20 Plan- og miljøutvalget 18.08.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 28.06.20 
- Særutskrift, 16.06.20 
- Søknad om tillatelse til tiltak, 16.01.20 
- Fjellstyre, 20.06.20 
- Begrunnelse for dispensasjon, 24.02.20 
- Uttalelse fra landbrukskontoret, 18.03.20 
- Uttalelse fra NVE, 25.05.20 
- Uttalelse fra Innlandet Fylkeskommune, 02.06.20 og 19.06.20 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en søknad om tillatelse til oppføring av en utedo i tilknytning til et 
båtnaust den 16.01.20. Tiltaket utløser kravet til dispensasjon jf. plan- og bygningsloven § 
19-2.  
 
Øyer kommune ga avslag på søknad om dispensasjon i plan- og miljøutvalgsmøte den 
16.06.20.  
 
Den 28.06.20 mottok kommunen en klage på vedtak om avslag. Øyer kommune må ta stilling 
til om klagen er begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Dersom kommunen ikke 
finner klagen begrunnet, skal saken sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig 
avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd. Finner kommunen klagen begrunnet, 
kan vedtaket endres eller oppheves jf. forvaltningsloven § 33 annet.  
 
Vurdering: 
Det klages på utfallet av vedtaket. Klager anfører at en dispensasjon ikke vil medføre økt 
privatisering da fiskesesongen er fra 10/6 til 5/9. Videre anfører klager at det er vanlig å 
være der 2-3 dager i strekk, og at det vil være vanskeligere å ta med barn og barnebarn på 
fiske uten en utedo. Til slutt anfører klager det er andre frittstående doer ved båtnaust på 
Lyngen, og at det minner om forskjellbehandling at disse har fått føre opp utedoer i 
villreinsona. 
 
Kommunedirektøren viser i helhet til vurderinger som er gjort i vedtak datert 26.06.20, men 
finner grunn til å gi noen utfyllende kommentarer.  
 
Følgende fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd; 
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«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov.» 

Ordlyden «kan» åpner for at kommunen aldri trenger å innvilge dispensasjon, selv om øvrige 
vilkår i bestemmelsen er oppfylt. Andre ledd setter en begrensning for kommunen til å gi 
dispensasjon; 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.» 

Kommunen kan alltid avslå en dispensasjonssøknad, og kan kun innvilge en dispensasjon 
dersom vilkårene gitt i annet ledd er oppfylt. Kommunen kan imidlertid ikke legge vekt på 
utenforliggende hensyn og rettsanvendelsen kan overprøves av fylkesmannen eller en 
domstol.   
 
I vurderingen av om dispensasjon skal gis må to kumulative vilkår være oppfylt, hvilket betyr 
at begge vilkårene må være oppfylt. For det første må hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra og lovens formålsbestemmelse ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en helhetsvurdering, 
jf. plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd.  
 

- Hensynene bak bestemmelser  
Forbud mot bygging i 100-metersbelte 
Det er et forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-8. Kommuneplanens arealdel er det bestemt 50 meter fra innsjø. Det 
fremgår av søknaden at bygget skal plasseres nærmere enn 50 meter innsjøen. Det er et 
unntak fra forbudet der kommuneplanens arealdel tillater oppføring av nødvendige 
bygninger som skal tjene til fiske, jf. § 1-8 fjerde ledd. Kommunedirektøren mener at en 
utedo i tilknytning til et naust ikke er en nødvendig bygning som skal tjene til fiske. Hensynet 
bak bestemmelsen er allmennhetens rett til ferdsel langs sjø og vassdrag. Et naust til lagring 
av båt og fiskeutstyr vil delvis forhindre allmenn ferdsel. Kommunedirektøren mener at det 
vil forhindre allmenn ferdsel i større grad dersom det føres opp en utedo. En utedo vil kunne 
medføre økt bruk og bygningsmassen vil kunne føre til at allmennheten i større grad vil 
unngå å oppsøke området som følge av en følelse av økt privatisering av området rundt 
naustet. Hensynet bak bestemmelsen vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon.  
 
Arealformål LNFR 
En utedo i seg selv vil ikke være i strid med LNFR-formålet. I vår sak er det snakk om å føre 
opp en utedo i tilknytning til et naust. Et naust er primært et bygg som skal benyttes til 
oppbevaring av båt og utstyr. Det vil derfor ikke være nødvendig å føre opp en utedo 
tilknytning til naustet. Kommunedirektøren viser for øvrig til vurderinger i avslagsvedtaket.  
 
Hensynene bak bestemmelsene om forbud mot bygging i 100-metersbeltet og arealformålet 
vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon, hvilket betyr at kommunen ikke har 
hjemmel til å gi dispensasjon.   
 

- Fordeler og ulemper etter en helhetsvurdering  
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Ulempene ved å gi dispensasjon er faren for presedens, økt privatisering, potensielle 
forstyrrelser av villreinens leveområde og allmennhetens tilgang til vassdrag. Videre er det 
ikke ønskelig med private sanitærbygg langs fjellvann. Samtlige av ulempene er tungtveiende 
momenter som taler mot å gi dispensasjon.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er at det er praktisk å ha et opplegg for sanitære behov i 
forbindelse med et basebygg for fiske og fangst. I dette ligger også et hygienemoment. 
Klager skriver at han i større grad kan ta med barn og barnebarn dersom han får føre opp en 
utedo. Disse momentene kan ikke tillegges stor vekt sammenlignet med ulempene nevnt 
ovenfor.  
 
Ulempene ved å gi dispensasjon er klart større enn fordelene, og det vises for øvrig til 
vurderingene som er gjort i vedtak om avslag datert 26.06.20. Kommunen har derfor ikke 
hjemmel til å gi dispensasjon jf. plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd.  
 
Øvrige kommentarer 
Om tanken var å benytte bygget ut over begrenset opphold i tilknytning til fiske, skulle dette 
vært behandlet som en dispensasjon og eventuell omdisponering til fritidsbebyggelse. 
Båtnaust er i utgangspunktet ikke ment for beboelse, men beskyttelse av båt og utstyr. Det 
er ikke ønskelig med utedoer eller andre småbygg ved naust i fjellet i Øyer, og det er stor 
fare for presedens ved å gi tillatelse til slike. Kommunedirektøren mener det bør holdes en 
restriktiv linje når det gjelder antall bygg per festepunkt. Et punktfeste skal i utgangspunktet 
gjelde ett bygg. Grunneiers erklæring i festekontrakten støtter også dette.  
 
Både NVE, landbrukskontoret og Innlandet fylkeskommune har uttalt seg negativ til å 
innvilge dispensasjon. Når direkte berørte statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg 
negativt til dispensasjonssøknaden, bør ikke kommunen innvilge søknaden jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2 fjerde ledd.  
 
Klager anfører at det er bygget andre utedoer i tilknytning til naust i området. Etter en 
vurdering av plan- og bygningsloven § 19-2 mener kommunedirektøren at det ikke foreligger 
rettslig hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken. Hvorvidt det er begått 
saksbehandlingsfeil i andre saker eller bygget ulovlig, kan ikke tillegges stor vekt i denne 
vurderingen. Kommunedirektøren vil midlertid kartlegge utedoer i området og evt. kreve 
riving dersom noen av disse er ulovlig oppført.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger nye momenter i klagen som tilsier at 
vedtak av 26.06.20 skal endres. Kommunedirektøren tilrår at saken sendes til Fylkesmannen 
i Innlandet for endelig avgjørelse.  
 
Ved overprøving av kommunens avgjørelse, skal det legges vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre. 
 
 
Soverom/kjøkken 
I vedtak om avslag datert 26.06.20 skrev kommunen at naustet er innredet for overnatting. 
Kommunen vil her opplyse om at naustet ikke er godkjent for overnatting etter plan- og 
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bygningsloven. Videre ga kommunen tillatelse til motorferdsel den 26.06.20 for at klager skal 
kjøre inn et kjøkken til naustet. Dette er heller ikke godkjent etter plan- og bygningsloven. 
Definisjonen av begrepet naust er «en enkel bygning for oppbevaring av båter, båtutstyr, 
fiskeredskaper eller lignende, beliggende ved sjø eller vann», jf. store norske leksikon 
(https://snl.no/.search?query=naust [16.067.20]). Et naust skal ikke innredes som soverom 
eller kjøkken. Plan- og bygningsmyndigheten vil kunne føre tilsyn for å kontrollere at bygget 
ikke er innredet med sengeplasser og kjøkken. Kommunedirektøren kommer til å legge frem 
en prinsipiell sak for kommunestyret vedrørende naust og dens funksjoner.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

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

 
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
 

https://snl.no/.search?query=naust
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G/BNR 53/16 HUNNBERGSLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKER: ODDVAR NORDLUND 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2518     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/20 Plan- og miljøutvalget 18.08.2020 
 
 
Vedlegg: 
Nordlunds begrunnelse for søknaden 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Søknad om konsesjon datert 28.06.2020 
2. Kjøpekontrakt mellom partene datert 09.02.2020 
3. Verditakst av 21.10.2019 
4. Foreløpig svar fra landbrukskontoret datert 08.07.2020 

 
Sammendrag: 
Oddvar Nordlund søker konsesjon på en skogteig for å legge denne som tilleggsareal til 
garden Nordlund i Nordbygda. Teigen er opprinnelig ei seterløkke på Hunnberget seter som 
etter erverv skal avskoges og kultiveres til beite. Det blir da en utvidelse av Nordlunds seter 
på Hunnberget.  
 
Kommunedirektøren mener det kan reises tvil om hvorvidt konsesjonslovens mål om 
bruksutviklingen i landbruket blir ivaretatt. Dette ut fra at det er en liten landbrukseiendom 
uten drift som skal få kjøpe tilleggsareal. Kommunedirektøren tilrår likevel at søknaden blir 
innvilget ut fra at det her er særlige hensyn til ivaretagelse av kulturlandskap og -historie 
som gjør seg gjeldende.  
 
Saksutredning: 
Oddvar Nordlund søker konsesjon på g/bnr 53/16 Hunnbergslykkja slik at denne kan legges 
til garden Nordlund g/bnr 52/20 m.fl. som tilleggsareal. Selger er Lars Rinheim. Den avtalte 
kjøpesummen er kr 32.000.  
 
Det henvises til PMU-sak 71/20 hvor Rinheim fikk tillatelse etter jordloven § 12 til fradeling 
av skogteig. 
 
Oddvar Nordlund har engasjert seg i å bevare Hunnberget seter, eller det som er att av den 
gamle hemsetergrenda for Lunke-reppen. Dette er den siste gjenværende seter på 
Nordbygdsmorka. Han mener at Hundberget representerer et viktig kulturminne fra den 
tidligste setertradisjonen i Øyer. Skogteigen han har kjøpt var opprinnelig ei seterløkke til ei 
av setrene på Hundberget. Den har trolig ikke tilhørt hans seter eller gard, men har 
imidlertid sin opprinnelse fra Lunkegardene.  
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Han har stor interesse av å bevare dette seterområdet for framtida. Arealet skal avskoges, 
gjerdes inn og kultiveres til beite. Han har ikke selv beitedyr eller behov for denne 
grovfôrressursen, så engasjementet er i stor grad basert på idealisme.  
 
Fakta om eiendommene: 
Nordlund består av 38 daa jord, 12 daa innmarksbeite og 29 daa produktiv skog. Det er ikke 
selvstendig landbruksdrift i Nordlund og jorda er bortleid.  
 
Eiendommen g/bnr 53/16 som erverves består av 1,2 daa innmarksbeite, 17,2 daa produktiv 
skog og 0,2 daa anna areal.  Denne ligger inntil setra til Nordlund, kun delt av ei gutu 
mellom. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier mellom anna:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. 
  
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
§ 9 sier at Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 
 
1.om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2.om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
3.om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
4.om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Lovteksten kan i sin helhet leses på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-
98?q=konsesjonsloven 
 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Bosettingshensynet 
Eiendommen er ubebygd. Ervervet gjelder tilleggsareal til en bosatt landbrukseiendom i 
drift. Bosettingshensynet gjør seg dermed mindre gjeldende i saken.  
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-28-98?q=konsesjonsloven
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Driftsmessig løsning 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal 
vurderes. Dette er naboarealer, hensynet til driftsmessig god løsning er derfor ivaretatt.  
 
Erververs kompetanse 
Nordlund eier og driver gardsbruk fra før. Erververs kompetanse anses å være i orden. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
I konsesjonslovens formålsparagraf §1 heter det at en skal oppnå «slike eier- og bruksforhold 
som er mest gagnlige for samfunnet». De nasjonale målsettingene i landbrukspolitikken har 
vært preget av at en ønsker en rasjonalisering av bruksstrukturen for å oppnå mer robuste 
og effektive driftsenheter.  
 
I delingssaken der teigen ble godkjent fradelt, ble det drøftet det forholdet at en her vil 
overføre arealer til en liten landbrukseiendom uten egen drift. Dette kan sies å være i strid 
med de overordnede målsettinger i landbrukspolitikken som i lang tid har gått i retning av 
større og mer rasjonelle bruk. Saken hadde framstått mer positiv dersom Nordlund av 
hensyn til egen husdyrproduksjon kunne gjort nytte av arealet.  
 
Ved avgjørelsen om deling ble det lagt særlig vekt på hensynet til kulturlandskapet og 
kulturhistorien ved bevaring av Hundberget. Det samme forholdet gjør seg gjeldende ved 
konsesjon; at hensynet til «slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet» 
kan vektes noe ned og at andre hensyn, som kulturlandskap og kulturhistorie, kan vektlegges 
sterkere.  
 
Priskontroll 
Etter § 9a skal det gjennomføres priskontroll ved erverv av ubebygde landbruksarealer med 
mindre det dreier seg om en ren skogeiendom. I dette tilfellet er det stort sett skog, men det 
er også noe innmarksbeiteareal som omsettes, det utløser krav om priskontroll.  
 
Gjennom rundskriv M-3/2002 og M-3/2017 har LMD gitt retningslinjer for hvordan priser på 
landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av konsesjonssaker. Det er 
avkastningsverdien som skal legges til grunn og kapitaliseringsrenten skal være 4% for 
vurdering av jord- og skogarealer.  
 
Fullstendige verdivurderinger skal kun gjennomføres i saker hvor det er tvil om 
kjøpesummen kan tillates. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen kan vurderingen av 
prisspørsmålet gjennomføres på en mindre arbeidskrevende måte. 
 
Glommen Mjøsen Skog SA har taksert eiendommen til kr 32.000 som også er kjøpesummen.  
Kommunedirektøren mener taksten er basert på riktige forutsetninger og at 
takstprinsippene følger prinsippene om verdifastsettelse etter konsesjonsloven. Det 
anbefales at kjøpesummen godkjennes. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Oddvar 

Nordlund på erverv av Hunnbergslykkja g/bnr 53/16 slik at denne kan legges til 
garden Nordlund g/bnr 52/20 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.      
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA KDP ØYER-SØR - AREALFORMÅL - GBNR 32/24 - MIDLERTIDIG 
BRAKKERIGG 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 032/024  
Arkivsaksnr.: 20/665     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
83/20 Plan- og miljøutvalget 18.08.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon, 27.02.2020 
- Tegninger 
- Situasjonsplan 
- Høringsuttalelse fra Innlandet Fylkeskommune 
- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplan for Øyer Sør 
 
Sammendrag: 

Anlegg Øst AS søker dispensasjon fra punkt 1.5 i Kommunedelplan for Øyer Sør. Punkt 1.5 
omhandler forretnings-, industri- og næringsområder. Det søkes om å få satte opp en 
midlertidig brakkerigg i forbindelse med utbyggingen av E6 Storhove - Øyer. Det er et ønske 
om å få kunne benytte boligriggen i hele anleggsperioden frem til 01.02.2025. 

Kommunedirektøren (KD) forslag til vedtak er å innvilge dispensasjonen.  

 

Saksutredning: 

Anlegg Øst AS søker om dispensasjon fra punkt 1.5 i Kommunedelplan for Øyer Sør. Det 
søkes om dispensasjon fra arealformålet. Tiltaket vil være en midlertidig boligrigg i 
forbindelse med utbygging av E6 Storhove – Øyer. Det søkes om å la boligriggen stå frem til 
01.02.2025. 

Søker beskriver at omsøkt området er spesielt godt egnet på grunn av nærhet til allerede 
etablert infrastruktur og næringsliv i Øyer sentrum. Omsøkt området er allerede tilknyttet 
strøm, internett og kommunalt vann- og avløpsnett. Beliggenheten vil også sikre beboere 
enkel tilgang til å handle og restauranter, med de positive ringvirkningene dette vil medføre 
for lokal samfunnet. 

Aktuell plassering av boligriggen ligger i gåavstand fra busstopp på regionruter. Dette gjør 
det lettere for tilreisende arbeidstakere å velge miljøvennlig reisealternativ. 
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figur 1 – situasjonskart over omsøkt tiltak 

 
figur 2 – fasader på omsøkt tiltak 
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Lovgrunnlaget: 

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

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

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

 

Naboer: 

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

 

Plangrunnlaget: 

 
 

Vurdering: 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

I denne saken ønsker tiltakshaver å få satt opp en midlertidig boligrigg i samband med 
vegutbygging E6 Storhove – Øyer. Eiendommen er avsatt som blått formål i 
Kommunedelplanen for Øyer Sør. Det vil si at formålet er i henhold til punkt 1.5 i 
bestemmelsene avsatt til forretnings-, industri- og næringsområder. Ser man på hensynet 
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bak bestemmelsen er det tydelig at området skal brukes til næring. Ser man hen til 
områdene rundt er dette hovedsakelig boliger, med Trodalen sør for eiendommen. Derfor vil 
det ikke være unaturlig å kunne plassere en midlertidig boligrigg på eiendommen.  

KD mener at hensynet bak bestemmelsen ikke vil bli tilsidesatt i den konkrete saken 

 

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 vil alltid være fordeler og ulemper i dispensasjonssaker og det er viktig at alle sider 
kommer frem.  Ulemper ved å innvilge dispensasjon vil alltid være at det ønskes tiltak som 
ikke er i henhold til reguleringsbestemmelsene. I denne saken ønskes en boligrigg på et 
anleggsområde. Man vil kunne anta at det forekommer kjøring av større anleggsmaskiner 
daglig, på et område som ellers ikke vil være boligformål. Risiko for menneskelig skade må 
vurderes i saken. Risiko hensynet vil være en ulempe. Ser man på hvem som skal bo der er 
dette anleggsfolk som er vandt med å jobbe rundt maskinene, slik at ulempen kanskje i dette 
tilfelle ikke er så stor. Det kan settes som vilkår at det fysisk avgrenses området for beboelse. 

Det anføres flere fordeler i søknaden. Nærheten til etablert infrastruktur og Øyer sentrum 
trekkes frem, samt at området allerede er tilknyttet strøm, internett og kommunalt vann og 
avløp. Det er også en fordel at det legges opp til at beboere kan reise kollektivt da dette også 
er i nærhet av busstopp. 

Andre fordeler som kan trekkes frem er at eiendommen har et egnet området for tiltaket. 
Den er tenkt plassert på et relativt flatt område som tilsier at det ikke må til omfattende 
terrengarbeid for å få plassert den. Det er også tiltenkt 26 p-plasser i samband med riggen. 
Det er ikke anført hvor mange boenheter riggen skal inneholde, men på vedlagte tegninger 
ser det ut til at det er 28 brakker som er omsøkt. Dette vil si at om det er 28 sengeplasser vil 
det omtrent være 1 p-plass per seng.  

KD mener at fordelene er klart større enn ulempene i den konkrete saken. 
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figur 3 – Aktuell eiendom 

 
figur 4 – Plankart for den aktuelle eiendommen 
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figur 5 – Aktsomhetskartet over den aktuelle eiendommen 

 

NVE er hørt i saken, men har ikke kommet med høringsuttalelse innen fristen. 

 

Innlandet Fylkeskommune har uttalt seg i forhold til kulturminner. Ut ifra arkivene til 
fylkeskommunen er det ikke kjennskap til at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner 

Videre har de uttalt seg angående samferdsel: 

«Eiendommen har direkte avkjørsel fra fylkeveg 2522. Avkjørselen har etter vår 
vurdering en akseptabel utforming, men det bør stilles vilkår om at siktforholdene 
skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 «veg- og gateutforming». 
Siktforholdene må tilfredsstille krav for avkjørsler med ÅDT > 50 og 60 km/t. 
Siktkravet gjelder også for kryssende gang- og sykkelveg / fortau.» 
 
 

Kommunedirektøren foreslår at vilkåret fra fylkeskommunen tas inn som et vilkår for 
dispensasjonen. 

 

Fylkesmannen i Innlandet har ingen vesentlige merknader til saken. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge søknad 
om dispensasjon fra Kommunedelplan for Øyer Sør pkt.1.5 som omhandler forretnings-, 
industri- og næringsområder. Slik at omsøkt midlertidig brakke-/boligrigg kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med: 
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- At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at fordelene er 
klart større enn ulempene.  

- At det er et midlertidig tiltak som skal fjernes etter punkt satt i vilkårene. 

 

Vilkår: 

- Brakke-/boligriggen er et midlertidig tiltak og det må dokumenteres innen 
01.02.2025 at riggen er fjernet. 

- Det skal settes opp fysiske avgrensninger mellom beboelse og anleggstrafikk.  

- Siktforholdene skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 «veg- og 
gateutforming». Siktforholdene må tilfredsstille krav for avkjørsler med ÅDT > 50 og 
60 km/t. Siktkravet gjelder også for kryssende gang- og sykkelveg / fortau. 

 

Det vil ikke bli gitt ferdigattest på midlertidige bygg.  

 

 
 
Ådne Bakke                                                                                                                Marius Lykre 
Kommunedirektør                                                                                                    Avdelingsingeniør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
AUGSETRA TIL ØYSTEINSVATNET 
SØKER: ODD-ERIK LUNHEIM 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/2409     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/20 Plan- og miljøutvalget 18.08.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om motorferdsel i utmark, mail av 16.07.2020 fra Odd-Erik Lunheim 
Søknad om barmarkskjøring til Øysteinsvatnet, brev fra Øyer fjellstyre av 29.07.2020. 
 
Sammendrag: 
Odd-Erik Lunheim søker om tillatelse til bruk av traktor for transport av båt inn til 
Øysteinsvatnet. Transporten vil foregå langs traktorvegen som går fra Augsetra til Åstdalen 
og langs ryddet trase ned til Øysteinsvatnet. Fra Augsetra og inn til Øysteinsvatnet er det 1,2 
km. Kommunedirektøren mener dette er en kurant sak og foreslår med hjemmel i § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Odd-Erik Lunheim får 
tillatelse til bruk av traktor for transport av båt inn til Øysteinsvatnet. 
 
Saksutredning: 
Odd-Erik Lunheim søker om tillatelse til bruk av traktor for transport av båt inn til 
Øysteinsvatnet. Transporten vil foregå langs traktorvegen som går fra Augsetra til Åstdalen. 
Fra traktorvegen og ned til Øysteinsvatnet er det ca 150 meter. Her er det fastmark og det er 
ryddet en trase som tidligere har blitt brukt for transport av materialer til Øysteinsvatnet. 
Fra Augsetra og inn til Øysteinsvatnet er det 1,2 km. Det søkes om en tur. 
 
Lovgrunnlaget: 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. 
Etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Øyer 
fjellstyret har i brev av 29.07.2020 uttalt at transport av båt kan i mange tilfeller utføres 
vinterstid, men dette er langs eksisterende kjørespor og bør kunne tillates.  
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som beskrevet i søknaden. Det forutsettes kjøring i tørre 
perioder. 
 
Vurdering: 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Formålet 
med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen 
i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre av loven 
at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er 
den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering har transporten et anerkjent nytteformål.  
 
Materialer og utstyr til større bygge- og restaureringsprosjekter og annen transport, bør så 
langt det lar seg gjøre, transporteres inn på vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre 
antall turer, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. I denne saken er formålet å 
transportere en båt inn til Øysteinsvatnet. Transporten vil foregå langs etablert traktorveg og 
på fastmark. Det er snakk om kort transport. Etter kommunedirektørens vurdering er det 
hensiktsmessig at dette gjennomføres om sommeren. Alternativ transport på vinterføre med 
snøscooter vil bli betydelig lengre. Etter kommunedirektørens vurdering vil man ved å 
benytte etablerte kjøretrase, skåne både vegetasjon og terreng for slitasje og man vil unngå 
nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen 
ikke utvides.  Det er videre viktig at man tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring 
når det er vått i terrenget. Bruk av traktor for transport av båt inn til Øysteinsvatnet vurderes 
som mest hensiktsmessig metode, jf. nml § 12 (miljøforsvarlig teknikker og driftsmetode). 
Landbrukskontoret har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til 
sårbare arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen.  
Kunnskapsgrunnlaget er godt mht hvordan motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og 
en anser føre-var-prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 
(kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). Etter kommunedirektørens vurdering vil 
ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller naturmiljøet - med dens biologiske og 
økologiske prosesser, jf. nml § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11 
(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i 
denne saken. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Odd-Erik Lunheim tillatelse til bruk av traktor for transport av båt inn til 
Øysteinsvatnet. 
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra Augsetra til Åstdalen og langs 
tidligere brukt trase fra traktorvegen og ned til Øysteinsvatnet. 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) sommer/høst 2020. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.08.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/2549     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/20 Plan- og miljøutvalget 18.08.2020 
 
 
TILLATELSE TIL SKADEFELLINGSFORSØK ULV - DELER AV ØYER, LILLEHAMMER OG RINGSAKER 
KOMMUNER fra Fylkesmannen i Innlandet datert 15.06.2020 
 
TILLATELSE TIL SKADEFELLINGSFORSØK PÅ EN ULV I DELER AV ÅMOT, STOR-ELVDAL, ØYER, 
RINGSAKER, LILLEHAMMER OG HAMAR KOMMUNE fra Fylkesmannen i Innlandet datert 
22.06.2020 
 
SØKNAD - VERNEOMRÅDER I INNLANDET - LAVTFLYVNING - GEOFYSISKE MÅLINGER - 
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE – NGU m/kart fra Fylkesmannen i Innlandet datert 
24.06.2020 
 
TILLATELSE TIL SKADEFELLINGSFORSØK PÅ ULV I DELER AV ÅMOT, STOR-ELVDAL, ØYER, 
RINGSAKER, LILLEHAMMER, HAMAR, LØTEN OG ELVERUM - UTVIDET 
SKADEFELLINGSOMRÅDE DEN 27.JUNI fra Fylkesmannen i Innlandet datert 01.07.2020 
 
TILLATELSE TIL SKADEFELLINGSFORSØK PÅ EN ULV I DELER AV ÅMOT, STOR-ELVDAL, ØYER, 
RINGSAKER KOMMUNER M.FL - FORLENGELSE OG UTVIDET FELLINGSOMRÅDE fra 
Fylkesmannen i Innlandet datert 09.07.2020 
 
TILLATELSE TIL SKADEFELLINGSFORSØK PÅ EN ULV I DELER AV RINGSAKER, HAMAR, LØTEN, 
ELVERUM, ÅMOT, STOR-ELVDAL, LILLEHAMMER OG ØYER KOMMUNER fra Fylkesmannen i 
Innlandet datert 24.07.2020 
 
OPPHEVELSE AV PÅLEGG OM UTSETTING AV AURE I MOKSA fra Fylkesmannen i Innlandet 
datert 03.08.2020 
 
OPPHEVELSE AV PÅLEGG OM UTSETTING AV AURE I LÅGEN OG MJØSA fra Fylkesmannen i 
Innlandet datert 03.08.2020 
 
GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING - OPPHEVELSE AV PÅLEGG OM UTSETTING 
AV AURE I MJØSA fra Fylkesmannen i Innlandet datert 03.08.2020 
 
NY VEILEDER OM PLANLEGGING FOR SPREDT BOLIG-, FRITIDS- OG NÆRINGSBEBYGGELSE I 
LANDBRUKS-, NATUR-, FRILUFTS- OGREINDRIFTSOMRÅDER fra KMD datert 15.05.2020 
 
ENDRING I MATRIKKELFORSKRIFTEN FRA 1.1.21 - AUTORISASJON AV 
EIENDOMSLANDMÅLERE M.M. RUNDSKRIV FRA KMD datert 10.07.2020 
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FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING m/forskriftstekstendring 
fra DSB datert 18.06.2020 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


