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UTBYGGINGSAVTALER I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 149 L80  
Arkivsaksnr.: 21/104     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/21 Plan- og miljøutvalget 19.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over Utbyggingsavtaler 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det framlegges oversikt over utbyggingsavtaler som svar på bestilling Kst-sak 82/20. 
Oversikten finnes vedlagt. 
 
Saksutredning: 
I Kst-sak 82/20 bad kommunestyret om en oversikt over og bruk av midler avsatt gjennom 
utbyggingsavtaler. Dette skulle legges frem for Plan- og miljøutvalget i januar 2021. Vedlagt 
følger en oversikt over utbyggingsavtaler, og hva som er brukt av midler som er avsatt i 
utbyggingsavtaler. 
 
Med bakgrunn i utbyggingsprogrammet for kommunedelplan Øyer sør, som ble vedtatt i 
2008, er det inngått utbyggingsavtaler før utbygging innenfor planområdet for 
kommunedelplan Øyer Sør, i tråd med utbyggingsprogrammet.  
 
I utbyggingsavtalene som er inngått tidligere er det satt en forutsetning om at Øyer 
kommune skal bidra med 50 % av finansieringen. De siste årene er denne ordlyden endret, 
slik at heter at Øyer kommune skal delta. 
 
Det er definert flere strekninger som trenger utbedring og gang/sykkelveg i 
utbyggingsprogrammet. De fleste utbyggingsavtaler er knyttet opp mot 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner, som angir en eller to strekninger. I de seneste 
planene er dette endret, slik at det knytter seg til flere strekninger i utbyggingsprogrammet.  
 
Vurdering: 
Det er brukt midler fra utbyggingsavtaler for å bygge gang/sykkelveg fra Bakkevegen og opp 
til Nermoskrysset. Så har Statens vegvesen utbedret en annen strekning, fra Nermnoskrysset 
til Bjørgekrysset etter Sørbygdsvegen.  
 
Det må vurderes om strekninger bør omprioriteres, slik at det kan samles mer midler på 
enkelte strekninger, for å få gjennomført bygging. Skal det skje, må utbyggingsavtaler 
reforhandles. Utbyggingsavtaler bygger på rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner. Så 
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da må reguleringsplanen endres først. Dette arbeidet kan ikke kommunedirektøren se at kan 
prioriteres nå. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget tar oversikten over og bruk av midler avsatt gjennom 
utbyggingsavtaler til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - GBNR 12/28 - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I LNF OG 
OVERSKRIDELSE AV UTNYTTELSESGRAD 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: GBNR 012/028  
Arkivsaksnr.: 20/3506     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/21 Plan- og miljøutvalget 19.01.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Ett-trinns søknad inkl. dispensasjonssøknad, 13.11.20 
- Tilleggsinformasjon til søknad, 21.12.20 
- Kart, 08.10.20 
- Tegninger, 23.04.20 

 
Sammendrag: 
Dahlen oppmåling søker på vegne av Sondre Mobråthen om dispensasjon fra 
kommunedelplan for Øyer sør. Eiendommen (gbnr. 12/28) innbefattes av LNF-område, og 
det søkes om dispensasjon for å rive og oppføre ny fritidsbolig, da tiltaket ikke er tilknyttet 
stedbunden næring, jf. reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan. Videre overskrider 
tiltakets omfang maks tillatt utnyttelsesgrad, jf. reguleringsbestemmelse 2.1.2 i 
kommunedelplan.   
 
Kommunedirektøren tilrår at det innvilges dispensasjon fra arealformålet LNF (bestemmelse 
2.1.1.) Kommunedirektøren tilrår videre å delvis innvilge dispensasjon fra maks 
utnyttelsesgrad (bestemmelse 2.1.2) – men kun opp til 125m2 BYA som tilsvarer 
kommuneplanens bestemmelser hva angår fritidsbebyggelse i LNF(R).  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Den 13.11.20 mottok Øyer kommune en ett-trinns søknad ang. riving/oppføring av 
fritidsbolig på gbnr. 12/28. De omsøkte tiltakene krever dispensasjon fra LNF-formålet, og 
20.12.20 ble det oversendt tilleggsinformasjon til dispensasjonssøknaden. Det er 
dispensasjonen som behandles i det følgende.  
 
Plangrunnlaget:  
Kommunedelplan for Øyer sør utgjør plangrunnlaget for omtalt eiendom. Iht. plan ligger 
eiendommen i LNF2 hvor det skal tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og 
friluftsliv. LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud 
for å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Den eneste byggeaktiviteten som tillates er 
den som har direkte tilknytning til landbruket eller stedbunden næring.  
 
Av bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør fremgår følgende;  
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«I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring […]. Skal det 
bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen 
eller som dispensasjon fra denne.»  
 
De omsøkte tiltakene er uavhengig av stedbunden næring, og det søkes derfor om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 2.1.1 i kommunedelplanen for å rive og oppføre ny 
fritidsbolig.  
 
Videre inngår eiendommen i kategorien «Uregulerte fritidseiendommer innen planområdet 
nedenfor statsallmenningsgrensa.» Reguleringsbestemmelse 2.1.2 pkt. 3 som angår denne 
kategorien, åpner for at bygningsmassen kan utvides til maksimalt 120 m2 bygningsareal 
(BRA.)  
 
Det omsøkte tiltaket som gjelder ny fritidsbolig, har en total utnyttelsesgrad på 148m2 BYA, 
og det må derfor også søkes om dispensasjon fra kommunedelplanens bestemmelse 2.1.2. 
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og 
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og 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 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Naboer og berørte interesser: 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse 
med dette.  
 
Iht. pbl. § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, ha 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
 
Forhold som må vurderes ift. om dispensasjonssøknaden skal legges ut på ekstern høring, 
angår tiltakenes art og omfang. Eiendommen er allerede å betrakte som en etablert 
fritidseiendom, og arealbruk vil ikke endres som følge av dispensasjon for å rive/oppføre ny 
fritidsbolig. Tiltakets omfang som gjelder oppføring av større fritidsbolig enn det som er 
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tillatt, er av mer vesentlig karakter. Dette forholdet ansees likevel som ivaretatt med 
utgangspunkt i kommunedirektørens innstilling om begrenset utnyttelsesgrad, som videre 
samsvarer med kommuneplanens bestemmelser. Kommunedirektøren anser derfor sakens 
befatning til å ikke direkte berøre regionale og statlige myndigheters saksområde.  
Vurdering  
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med 
eksisterende bebyggelse. Omsøkt tiltak vil muligvis føre til ytterligere kjøring på vegnettet, 
da antall soverom og bruksareal økes.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er 
derfor ikke forhold som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. I nord er det registrert 
skog av høy bonitet, mens det i sør er registrert dyrket mark. Tiltaket antas ikke å berøre 
eller legge ytterligere press på landbruket. 
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, og det er ikke avdekket 
arter av spesiell interesse. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de 
hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av 
avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for naturmangfold.  
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Det er registrert et bekkeløp nord for bebyggelsen. Dette bekkeløpet er ikke registrert med 
flomsone i GLO-kart eller som aktsomhetsområde i NVE sine aktsomhetskart for flom. Videre 
vil det ikke berøre bebyggelsen eller tiltaket, og vil dermed ikke ha innvirkning på 
dispensasjonen. 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2.  
 
Det søkes om dispensasjon fra følgende - disse må vurderes hver for seg; 
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1. Bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for riving/oppføring av fritidsbolig i LNF. 
2. Bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen som tillater en maksimal 

utnyttelsesgrad på 120m2 BRA. 
 
1. Vurdering av dispensasjon for å rive/oppføre fritidsbolig i LNF (bestemmelse 2.1.1)  
 
Hensyn bak bestemmelsen  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Innenfor LNF2 skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Forbudet mot ny spredt bebyggelse i denne sonen er ønskelig for å kunne kontrollere 
utbyggingsmønsteret generelt. Tiltak som angår omsøkt bebyggelse kan ikke sies å ha 
negativ innvirkning på disse hensyn, da tomten allerede er benyttet som fritidsbolig. Riving 
og oppføring av ny fritidsbolig viderefører altså nåværende arealbruk. 
 
Kommunedirektøren mener at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper  
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
Det fremgår av søknaden at hytten har behov for betydelig vedlikehold og oppgradering. Det 
trengs svært store utbedringer, og søker har i samråd med flere rådgivere kommet til at det 
er bedre å rive enn å rehabilitere. Det opplyses at det er gjort svært dårlig grunnarbeid ved 
bygging og søker kan ramse opp en rekke utfordringer; «Fundament består av lecablokker 
rett på mark og 2*8 toms plank som bjelkelag med alt for langt spenn mellom dragerne. 
Dette har medført at både fundamentene er «farlig» skjeve. Samt at dragerne vrir seg 
tilsvarende. Disse skjevhetene har gjennom mange år forplantet seg i mange følge feil som 
skjevheter innvendig gulv over 2 cm pr 0,5 meter og gjennom at dører ikke går opp eller 
igjen, lekkasje innvendig tak 4 forskjellige steder, samt ødelagte takrenner […]. I tillegg er det 
grunnet dårlig byggverk konstant utfordring med skadedyr.» 
 
Dette er forhold som objektivt sett er svært uheldig. Hyttens tilstand er å anse som ustabil 
og må nødvendigvis utbedres for kontinuert bruk. Dette er areal- og 
ressursdisponeringshensyn som tillegges vekt i vurderingen. Det opplyses også om følgende; 
«Hytten er bygd på laveste standard med dårlig isolering som medfører stort varmetap, med 
tilhørende utfordringer med issmelting gjennom hele vintersesongen og svært dårlig 
energiutnyttelse.» Dette er forhold som med fordel bør bringes opp til dagens standard, 
tekniske krav og miljøhensyn. Dette tillegges også vekt i vurderingen.  
 
Videre anføres potensiale for bedre utnyttelse av den skrånede tomten. Dagens hytte består 
av kun én etasje, mens tomtens helning tilsier at sokkeletasje vil være en bedre 
terrengtilpasset løsning. Dette tillegges noe vekt. 
 
I utgangspunktet vil ikke en fritidsbolig fremme de hensyn som er knyttet til LNF-formålet. 
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Tiltaket ansees likevel ikke å berøre eller legge press på landbruksareal eller andre 
naturverdier. Denne ulempen tillegges derfor liten vekt.   
 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren fordelene til å være klart større enn ulempene. 
 
«Kan»-skjønnet  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen. En dispensasjon vil kunne medføre en viss fare for presedens, men i dette 
tilfelle videreføres dagens arealbruk ved at fritidsboligen rives og erstattes med en ny. Det 
tillegges også vekt at dagens hytte vurderes å være i svært dårlig tilstand. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor å innvilge dispensasjon fra bestemmelse 2.1.1 for å 
rive/oppføre fritidsbolig i LNF. 
 
2. Vurdering av dispensasjon for å overskride maks utnyttelsesgrad (bestemmelse 2.1.2 
pkt. 3)  
 
Hensyn bak bestemmelsen  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Hensyn bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er å sikre en helhetlig og harmonisk 
bygningsmasse i området og LNF-områder generelt. Det omsøkte tiltaket innebærer en 
vesentlig overskridelse av maksimal utnyttelsesgrad. Iht. oversendte tegninger har den 
omsøkte hytten en total BRA på 205,4m2 (BYA 148m2.) Dette tilsier en økning på 85,4m2 ift. 
det kommunedelplanen tillater. Generelt sett skal spredt fritidsbebyggelse ikke fremstå 
ruvende i landskapet og har derfor en begrenset utnyttelsesgrad. En slik vesentlig økning vil 
tilsidesette hensynet i bestemmelsen.  
 
I kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2018 tillates 125m2 BYA. Viktig å bemerke at 
BYA betyr bebygd areal og omfatter det arealet bygningen opptar av tomtens areal. BRA som 
brukes i kommunedelplanen derimot, inkluderer alle målbare plan. Kommunedelplanen for 
Øyer sør er under revidering, og spredt fritidsbebyggelse i LNF vil etter all sannsynlighet få 
en utnyttelsesgrad på 125m2 BYA, tilsvarende kommuneplanen. Det vil derfor være naturlig 
å tillate en BYA på 125m2 ved dispensasjon – da det er denne utnyttelsesgraden som gjelder 
for fritidsbebyggelse i LNF for øvrig i kommunen, og som ved all sannsynlighet vil bli 
gjeldende for Øyer sør.  
 
Omsøkt hytte med BRA på 205,4m2 (eller BYA 148m2) kan ikke tillates, da det er en såpass 
stor overskridelse som gjør at hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes. Iht. pbl. må begge 
vilkårene i § 19-2 oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. En slik utnyttelsesgrad tilsier at 
første vilkår ikke oppfylles, og dispensasjon kan ikke gis med denne utnyttelsesgraden lagt til 
grunn. Likevel vurderer kommunedirektøren at hensyn bak bestemmelsen ikke tilsidesettes 
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dersom utnyttelsesgraden begrenses til 125m2 BYA. I den videre vurderingen av fordeler og 
ulemper, er det derfor lagt til grunn at maksimal utnyttelsesgrad på 125m2 BYA settes som 
vilkår for dispensasjonen. 
 
Fordeler må være klart større enn ulemper  
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
Den aktuelle tomten er skrånet, og sokkeletasjen som fremføres i søknaden vil være en mer 
hensiktsmessig løsning. En BYA på 125m2 øker det maksimale fotavtrykket med kun 5m2 
sammenliknet med en BRA på 120m2, men muliggjør en langt bedre utnyttelse av tomten og 
bebyggelsen. Byggets fotavtrykk vil være stort sett det samme, men med en maksimal BYA 
på 125m2 åpnes det for en mer hensiktsmessig og effektiv utnyttelse av tomten. Dette 
muliggjør et større bruksareal innenfor samme fotavtrykk. Det kan ansees som en personlig 
fordel, men kommunedirektøren vektlegger at det i tillegg er et generelt areal- og 
ressursdisponeringshensyn som gir en mer hensiktsmessig utnyttelse av tomten.   
 
Det kan ansees som en ulempe at utvidet utnyttelsesgrad kan føre til større hytte innenfor 
LNF. Som diskutert over vil fotavtrykket likevel bare øke med 5m2 dersom man tillater en 
BYA på 125m2. Økt utnyttelsesgrad åpner først og fremst for sokkeletasje, noe som i dette 
tilfelle vil være et mer skånsomt terrenginngrep. Denne ulempen tillegges derfor mindre 
vekt. 
 
Samlet sett vurderer kommunedirektøren fordelene til å være klart større enn ulempene 
(forutsatt at utnyttelsesgraden begrenses til BYA 125m2.) 
 
«Kan»-skjønnet  
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon dersom utnyttelsesgraden begrenses til BYA 125m2. En dispensasjon 
vil kunne medføre en viss fare for presedens, men i dette tilfelle vektlegges det at 
kommunedelplanen er under revisjon og at den etter all sannsynlighet vil få samme 
bestemmelse som kommuneplanen hva angår utnyttelsesgrad i LNF. Videre vil en 
utnyttelsesgrad på BYA 125m2 gi en bedre utnyttelse av tomten. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor å delvis innvilge dispensasjon fra bestemmelse 2.1.2 
(pkt. 3) om å overskride maks utnyttelsesgrad, men anbefaler å sette som vilkår at bebygd 
areal ikke skal overskride BYA 125m2.  
 
Vilkår 
Det er i KDP Øyer Sør satt krav om BRA. Ved overgang til BYA er det behov for å ha 
bestemmelser for høyde. Dette er ikke i KDP Øyer Sør. Kommunedirektøren anbefaler at det 
settes vilkår om høyder. Det anbefales å bruke høyder brukt i reguleringsplaner der det er 
åpnet for sokkel. Det anbefales mønehøyde på inntil 8,95 m og gesims på 5,90 m målt fra 30 
cm under ferdig gulv. Ut fra foreliggende tegninger, vil ikke vilkårene om høyder sette noen 
begrensinger på utbyggingen. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

 Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Tiltaket er søknadspliktig 
etter pbl. § 20-1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å delvis innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen. Det settes følgende 
vilkår: 

- Maks utnyttelsesgrad begrenses til 125m2 BYA. 
- Mønehøyde inntil 8,90 m og gesimshøyde inntil 5,90 m, målt 30 cm under ferdig 

innvendig gulv. 
 

 Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å ikke innvilge søknad om dispensasjon fra 
LNF-formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør.  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune å ikke innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen.  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.) 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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GBNR 9/18/16 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TILBYGG 
MINDRE ENN 50M2 - SØRLIA HYTTEGREND 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 009/018/016  
Arkivsaksnr.: 20/2235     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/21 Plan- og miljøutvalget 19.01.2021 
  
 
Vedlegg: 
Søknad om byggetiltak og dispensasjon med relevante vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/2235 
Reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend 
 
Sammendrag: 
Øyvind E. Larsen, fester på gbnr. 9/18/16 søker om å bygge på deres fritidseiendom med et 
tilbygg på 20 m² mot vest. I tillegg ønsker de å rive eksisterende frittliggende terrasse, og å 
bygge ny på nordsiden av bygget. Det er åpnet for å bygge terrasse i reguleringsplanen. 
Terrassen er under 0,5 meter over bakkenivå, og regnes ikke med i eiendommens BYA. 
 
Byggeplanene er i strid med reguleringsplanens forhåndsgodkjente skisser for utbygging, 
omtalt i reguleringsplanen. Kommunedirektørens vurdering er at å fravike disse i dette 
tilfellet ikke vil føre til at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre er fordelene klart større enn 
ulempene ved å innvilge dispensasjon.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det innvilges dispensasjon. 
 
Saksutredning:  
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Aktuell eiendom 
Øyvind Emanuel Larsen søkte om tillatelse til tiltak 8.7.20. Eiendommen ligger innenfor 
aktsomhetsområde for jord -og flomskred. Som følge av stor saksmengde ble saken 
beklageligvis liggende en periode før det ble innhentet bekreftelse fra tiltakshaver om at han 
er innforstått med at farepotensialet må utredes før søknad om byggetiltak kan behandles. 
Krav til sikker byggegrunn i pbl. § 28-1 flg. skal oppfylles.  
 
Eiendommen ligger i Sørlia, gjeldende reguleringsplan er plan-ID 09035 Sørlia Hyttegrend, 
godkjent av kommunestyret 26.5.2011. 
 
Bakgrunn og begrunnelse for søknad om dispensasjon:   
Søknaden er begrunnet i behov for større fellesrom/oppholdsrom for familien. Ut i fra 
beliggenhet og ønske om ett større oppholdsrom i stedet for arealet fordelt på to. Dette vil 
ifølge søker gi muligheten til å flytte en del vegger innvendig og optimalisert inneområde for 
familien. Utvendig vil fasaden bli tilsvarende det som er innvilget på tun 11 i samme 
planområde.  
 

Tiltakshaver ønsker å bygge ut 20 m² samlet mot vest. 
 
Plangrunnlag 
Reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend åpner for en kontrollert utvidelse av hyttene: «All 
videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar med ovennevnte 
utbyggingsplan datert 12.06.2009 og i samsvar med alternative eksempler på tilbygg datert 
januar 2010.» 
 
Utbyggingsplanen legger føringer for framtidige utvidelser i de ulike tun. Denne planen 
åpner for utvidelsen for omsøkte hytte med omkring 20 m², men da fordelt på stue og bod 
på to sider av hytta, se skisse under. 
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Lovgrunnlag 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) kapittel 19. Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og 
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). Ved dispensasjon fra loven og forskriften til 
loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal 
tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra 
planer, lovens bestemmelser om planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Nabovarsling og høring av berørte interesser 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. pbl. § 19-1. Det har ikke kommet inn merknader 
til dette. Videre skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
 
I dette tilfellet har kommunedirektøren kommet til at saken ikke direkte berører 
regionale/statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
Beslutningen er tatt med grunnlag i at eiendommen er en etablert fritidseiendom i et 
regulert område. Det er ikke utvidelse av bebyggelsen av betydning. 
Vurdering: 
Samfunnssikkerhet og krav om utredning av naturfare 
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Dersom kommunen har konkret kunnskap om fare eller ulempe som er omfattet av pbl. § 
28-1 første ledd, skal den kreve sikringstiltak, eller avslå søknad om tillatelse dersom sikring 
ikke er mulig. Det er tiltakshaver som har ansvar for å dokumentere at det likevel ikke 
foreligger fare, eller at det er mulig å motvirke faren gjennom sikringstiltak, jf. SAK10 § 5-4 
nr. 1 og nr. 3 bokstav g jf. pbl. § 21-2 første ledd. 
 
Kommunen skal påse at det er innhentet fagkyndige uttalelser om faren før tillatelse til tiltak 
gis. I dette tilfellet skal det forelegges dokumentasjon på at sikkerhetskravene i § 28-1 er 
oppfylt før søknad om byggetillatelse kan behandles.  
 
Vurdering etter § 19-2 
Hensyn bak bestemmelsene  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.   
 
Den eksisterende tunbebyggelsen i området består av 3 hyttetyper – type 1, 2 og 4. 
Videre utvidelser og modernisering innen planområdet er ønskelig. Den interne plassering av 
bygningene innen det enkelte tun og allerede gjennomførte utvidelser setter klare 
begrensninger for videre utvidelser. Formålet med bestemmelsene er å oppnå en 
arealmessig best mulig fordeling. Videre er det, ut fra estetiske hensyn, vært et mål å oppnå 
en enhetlig utbygging tilpasset den eksisterende bebyggelse og hustype. 
 
Å fravike fastsatte reguleringsbestemmelser skal ikke være en kurrant sak. I dette tilfellet vil 
utbyggingen skje i sin helhet på den ene av de to sidene av hytta som reguleringsplanen gir 
anledning til. På denne måten er det kommunedirektørens vurdering at utbyggingen ikke vil 
føre til en uheldig undergraving av planen hva gjelder arealmessig god tilpasning og estetiske 
hensyn. Å tillate ønsket utbygging i denne saken kan ikke sies å sette hensyn bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse vesentlig 
til side.  
 
Fordeler må være klart større enn ulempene 
Med hensyn på beliggenhet av ønsket utbygging, kan det synes som en god løsning at 
utvidelsen kun gjøres mot vest. Den vil ikke ha negativ innvirkning på nabohyttene i samme 
felt. I det hele tatt er det få påviselige konkrete ulemper av betydning ved å imøtekomme 
søknaden om dispensasjon.   
 
Det er anført i søknaden at et slikt tilbygg vil medføre fordelaktig arealressursdisponering for 
familien. En søknad om dispensasjon vil nesten uten unntak begrunnes i personlige ønsker 
og behov for søker. Det er kun begrenset adgang til å vektlegge slike i vurderingen, men 
nettopp en forbedret utnyttelse av eiendommen vil kunne tillegges noe vekt. Det er videre 
presisert i reguleringsplanen at det er ønskelig med videre utvidelser og modernisering innen 
planområdet. En utvidelse av oppholdsrom vil falle innunder denne betegnelsen etter 
kommunedirektørens vurdering. 
  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er de to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 oppfylt.  
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Dersom utvalget for plan -og miljø mener at dispensasjon likevel ikke bør gis, må dette 
begrunnes i det frie forvaltningsskjønn som ligger i samme bestemmelse.  
 
Vurderingskriterier er da om det er reell fare for flere lignende tiltak, og hvilke konsekvenser 
en evt. presedens vil gi. Eventuell usaklig forskjellsbehandling hører også under her. Lokale 
forhold og hvorvidt tillatelse kan føre til en uønsket utvikling. 
 
Det er gitt tillatelse til avvik fra de forhåndsgodkjente utbyggingsmulighetene i en lignende 
sak i 2018. PU-sak 12/18. Dette taler for å behandle denne saken på samme måte. Fare for 
presedens taler på den annen side for å holde seg til de forhåndsgodkjente 
utbyggingsmulighetene hjemlet i reguleringsplanen. Det er ikke tvil om at det vil kunne 
komme flere lignende søknader.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar utvalget for plan -og miljø å innvilge søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend pkt. 1.9, jf. utbyggingsplanen og 
forhåndsgodkjente alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.  
 
Søknaden om tiltak kan behandles i tråd med innsendt søknad av 8.7.20 med eventuelle 
nødvendige suppleringer. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak 
avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
Vilkår: 
Eiendommen skal utredes i tråd med aktsomhetskart for jord -og flomskred. Tiltakshaver 
skal forelegge dokumentasjon på at sikkerhetskravene i § 28-1 er oppfylt før søknad om 
byggetillatelse kan behandles.  
 
Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar utvalget for plan -og miljø å gi avslag på søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend pkt. 1.9, jf. utbyggingsplanen og 
forhåndsgodkjente alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.  
  
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, skal avslaget 
begrunnes i kommunens frie forvaltningsskjønn, jf. samme paragraf.) 
 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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UBA SLUTTBEHANDLING - 201901 - NESTINGSÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201901  
Arkivsaksnr.: 19/212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Plan- og miljøutvalget 19.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 03.11.2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Nestingsætra, vedtatt 18.6.2020, KST-sak 35/20. 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PUM-sak 111/20. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Oppstart av forhandling til utbyggingsavtale ble annonsert 6.5.2019. Det ble satt frist for å 
komme med merknader innen den 3.6.2019. Det kom ikke inn merknader til varselet. 
Forslag til utbyggingsavtale ble lagt ut til offentlig ettersyn den 26.11.2020. Det kom ikke inn 
merknader innen høringsfristen 27.12.2020, og saken legges frem for behandling. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Nestingsætra. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, 
siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. 
Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som 
er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, 
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og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester 
som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, 
skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike 
bestemmelser kan omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete regler for 
utformingen eller detaljeringen av bestemmelsenes innhold. Det er imidlertid en 
forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til detaljplanen er 
nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli gjennomført innen 
rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger både innenfor og 
utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor planområdet er det viktig 
at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at rekkefølgebestemmelsene skaper 
tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av rekkefølgebestemmelsene bør derfor 
gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. Utfordringen er ofte at omfanget av 
utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før detaljplanleggingen igangsettes. 
 
Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye 
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller 
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over 
alpinnedfart el.l). 
 
Forholdsmessighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. 
 
Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som 
legges frem til behandling. 
 
Endring i avtaleteksten 
Det er gjort en endring i avtaleteksten sammenlignet med andre utbyggingsavtaler som 
allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det er tatt bort prosentangivelsen 
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som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå foreslås følgende forslag 
til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av 
utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring av 
vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere 
alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor 
planområdet. 
 
I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. Dette 
videreføres her. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan. Detaljreguleringen 
av Nestingsætra legger til rette for frittliggende fritidsbebyggelse, med 37 regulerte tomter. 
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille krav i 
utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring av 
reguleringsplanen. For Nestingsætra vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. Det 
følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan starte 
før gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra Bjørgekrysset avkjøring til 
Hundersætervegen 123 m fl. er etablert. Alternativt skal det være gjennomført utbedring av 
fv. 361 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 312 med nyetablering av gangvei ned til Ihle. Videre 
skal ny kommunal hovedvannledning sør for Hafjell være etablert. 
 
Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og utbyggingen vil ikke 
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kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. Alternativt kan utbyggingen 
igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom bankgarantier eller andre avtaler som 
for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-samarbeidsavtale). Bankgarantier, OPS-avtaler og 
andre finansieringsløsninger som sikrer utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for 
Øyer sør. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
 
 
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: MONICA OG GAUTE SZACINSKI 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/4431     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/21 Plan- og miljøutvalget 19.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark  
 
Sammendrag: 
Monica og Gaute Szacinski søker om tillatelse til å benytte traktor og leiekjører for 
snøscootertransport for transport av vedlikeholds materiell og redskap (skifte av kledning og 
oppretting av bygg – naust og uthus) til hytte ved Øvre-Åstavatnet i Øyerfjellet. Det søkes 
om et uspesifisert antall turer med snøscooter (nødvendig antall) og om inntil 3 turer med 
traktor. Transporten med traktor vil foregå langs traktorvegen fra Uksbåsen inn til Øvre-
Åstavatnet. Transportetappen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht. 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må behandles 
som en dispensasjonsak etter § 5. Kommunedirektøren mener det er viktig at hytter, setrer 
og husvære i fjellet holdes ved like og at transport i forbindelse med dette har en klar 
nytteverdi. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Monica og Gaute Szacinski får tillatelse til 
bruk av leiekjører inntil tre turer, og traktor inntil tre turer, for transport av vedlikeholds 
materiell og redskap. Tillatelsen gjelder på vilkår. 
 
 
Saksutredning: 
Saksopplysninger: 
Monica og Gaute Szacinski søker om tillatelse til å benytte traktor og leiekjører for 
snøscootertransport for transport av vedlikeholds materiell og redskap (skifte av kledning og 
oppretting av bygg – naust og uthus) til eiendom g/bnr 155/1/91 (hytte) ved Øvre-
Åstavatnet i Øyerfjellet. Det søkes om et uspesifisert antall turer med snøscooter (nødvendig 
antall) og om inntil 3 turer med traktor. Transporten med traktor vil foregå langs 
traktorvegen fra Uksbåsen inn til Øvre-Åstavatnet. Dette er en traktorveg som i lang tid har 
vært benyttet for transport av materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs 
traseen. Traseen går for det meste på fastmark.  
 
Transportetappen fra Uksbåsen til eiendommen ligger i det som er definert som sårbare 
områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og 
bruk av traktor og leiekjører for snøscootertransport må behandles etter denne forskriften. 
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Lovgrunnlag:  
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk av 
leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i nasjonal 
forskrift. 
 
Transportetappen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan leiekjører, etter søknad, 
foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg i 
området, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i 
medhold av forskriftens § 5. 
 
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 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. Det kan fastsettes vilkår for tillatelser 
etter skriftlig søknad. 
 
Før eventuelt tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å 
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens (nml) §§ 8-12.  
 
Uttalelser:  
Saken må godkjennes av grunneier. Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt 
beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel i utmark. Kommunen 
har ikke sendt saken til uttalelse til fjellstyret. Det forutsettes at søker sørger for at en 
eventuell godkjenning fra grunneier (fjellstyret) er på plass før tiltaket settes i gang.  
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
Etter Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, uthus og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål. 
 
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre eller med helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i 
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forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte 
kjørespor. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht virkningen på natur og naturmiljø 
og mht kjente natur-/miljøverdier i området. Det er registrert en lokalitet med hekkende 
brushane («EN» – sterkt truet) ved Øvre Åstadvatnet. Registreringen er fra 1977 og med en 
presisjon på 300m. Med bakgrunn i usikkerheten for hvorvidt brushaner fremdeles 
oppholder seg og reproduserer i området vil det settes vilkår om tidsavgrensning for 
transporten slik at en unngår eventuelle forstyrrelser i hekketiden (mai – juli). Ut over denne 
registreringen er det ikke registrert andre truede eller sårbare arter langs omsøkt trase. 
Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i de indre områdene av Øyerfjellet og dette må 
man ta hensyn til ved motorferdsel, slik at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Ved 
bruk av leiekjører for transport i de indre fjellområdene i Øyer skal derfor Fjelloppsynet 
meldes på forhånd. Kommunedirektøren kan ikke se at slik transport vil ha negativ 
innvirkning på villrein eller annet vilt i området. En anser føre-var-prinsippet som 
tilfredsstillende hensyntatt.  
 
I søknaden er det beskrevet at transporten med traktor vil foregår etter etablert traktorveg 
fra Uksbåsen inn til Øvre-Åstavatnet. Denne traktorvegen har i lang tid blitt brukt for 
transport av materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs traseen. Etter 
Kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablert kjøretrase, skåne både vegetasjon og 
terreng for ytterlig 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 veldig vått i terrenget. Hva gjelder 
transporten med snøscooter kommer det ikke tydelig frem i søknaden hvor i terrenget 
denne skal foregå, men kommunedirektøren antar at traseen vil være tilnærmet lik som ved 
traktortransporten, med andre ord langs ubrøytet vintervei. Dette vil settes som et vilkår for 
tillatelsen og en ser dermed heller ikke at økosystemet blir vesentlig påvirket av tiltaket. 
Bruk av snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht. naturskade.  
 
Det er i søknad påpekt at en ønsker å bruke innleid snøscootertransport fra ØT Røde Kors 
Hjelpekorps. Det er omsøkt et «nødvendig antall turer», noe som er svært uspesifikt. Ved 
bruk av leiekjører etter nasjonal forskrift er det ingen begrensninger i forhold til hvor mange 
turer som kan benyttes. I ulike verneområder - nasjonalparker og landskapsvernområder er 
det ofte satt en begrensning på 3 – 5 turer til private hytter og setrer. I tilsvarende saker er 
det i dette området gitt tillatelse til å benytte leiekjører inntil 3 turer pr sesong, og 
kommunedirektøren anser dette også for å være et gjeldende vilkår i denne saken.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf. nml. §§ 8-12. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Monica og Gaute Szacinski tillatelse til bruk av snøscooter og traktor for 
transport av vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Øvre-Åstavatnet. 
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i 2021, med unntak av perioden 1. mai – 15. juli.  
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer (tur/retur) med snøscooter etter ubrøytet traktorvei.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport. 
- Tillatelsen gjelder bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs etablert 
kjørespor/ traktorvei fra Uksbåsen til hytte (g/bnr 155/1/91) ved Øver-Åstvatnet, inntil 3 
turer (tur/retur).  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
 
 
 
Ådne Bakke Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
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Oversikt over delegerte vedtak 11.09.2020 – 31.12.2020 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.01.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
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HØRING - ENDRING I FORSKRIFT OM STADNAMN m/HØRINGSNOTAT 
 
JUSTERING AV TIDLIGERE HØRINGSNOTAT FRA KUD ENDRINGER I FORSKRIFT OM 
STADNAMN 
 
HØRING AV ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT OM LADEKLARE BYGG (20/4377) 
 
PREPARERING AV SKILØYPE TIL ROKFJELLET m/vedlegg 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


