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DISPENSASJON - GBNR 16/80 - HAFJELL FJELLANDSBY - GESIMSHØYDE 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: IEIGB 

3440/16/80/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/549     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om tillatelse til tiltak inkl. søknad om dispensasjon 
- Tegninger 
- Situasjonskart 
- Reguleringsbestemmelser for 

o planID 115 Hafjell Fjellandsby 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige dokumenter ligger i ESA-sak 22/549 
 

Sammendrag: 

Arkitektkontoret Streken AS søker på vegne av tiltakshaver Lasse Johansen om dispensasjon 
fra punkt 4.8 om gesimshøyde i reguleringsbestemmelsene for planID 115 Hafjell 
Fjellandsby. Det søkes om å få bygge en oppstugu med en gesimshøyde på 4,71 meter, der 
bestemmelsene sier maksimal gesimshøyde 3,4 meter.  

Kommunedirektørens finner at de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt, og anbefaler at det 
ikke gis dispensasjon.  

 

Saksutredning: 

Den 14.02.2022 mottok Øyer kommune søknad om et påbygg på eksisterende fritidsbolig på 
eiendommen Kaldsvekroken 76, gbnr 16/80, med tilhørende søknad om dispensasjon. Det 
søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hafjell Fjellandsby punkt 4.8 som 
omhandler gesimshøyde for å bygge oppstugu med gesims på 4,71 meter.  

I søknad om dispensasjon grunngis det hvorfor det bør tillates en høyere gesims på 
oppstugu. Søker anfører at: 

- Det ønskes høyere knevegger på påbygget for å øke nytteverdien av arealet i den nye 
«oppstugua» som skal benyttes som soverom. Gesimshøyder for eksisterende hytte 
beholdes slik de er; det er kun det nye påbygget som er røstet på tvers av 
eksisterende hytte, som vil få en økt gesimshøyde. 

- De mener at den økte gesimshøyden i liten grad vil påvirke naboer og at fordelen ved 
en dispensasjon, med et arealeffektivt påbygg, vil være større enn å senke gesims til 
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reguleringsbestemmelsens maks. høyde på 3,4 m som vil gi dårlig utnytting av 
påbyggets arealer. 

- De ikke kan se at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, vil bli vesentlig 
tilsidesatt. For omgivelsene vil det være mer vesentlig at mønehøyder og dermed lys og 
utsikt beholdes. Gesims- og mønehøyder i gavlfasadene er uendret. 

 

 
Fig. 1 – Fasader  

 
fig. 2 – snitt B – B  

 

Lovgrunnlaget:  
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Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19. 
Søker må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale 
og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, 
plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  

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 og berørte interesser: 

Søknad om tillatelse er nabovarslet jf. pbl § 21-3, og det er ikke kommet inn merknader til 
tiltaket. Gbnr 16/82 er ikke varslet da eierens adresse ikke er kjent eller finnes i matrikkelen 
jf. pbl. § 21-3 (1) 

Jf. pbl. § 19-1 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. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale elle 
statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 

 

Plangrunnlaget: 

«4.8 I området H3, tomt nr.5 til 46 kan det oppføres fritidsboliger. 
På den enkelte tomt tillates bygget, målt i bebygd areal (BYA), inntil 35% av tomtens størrelse 
men maksimalt 103m2. På tomt 6-7, 14, 17-18, 21-22, 30-31, 38-39 og 42 til 46 tillates bygget 
inntil 2 boenheter i ett bygg, på de øvrige tomtene tillates kun oppført ett bygg med en 
bruksenhet. Maksimal mønehøyde er 5,8 m og maksimal gesimshøyde 3,4 m. Ingen del av 
grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 100 cm over planert terreng, kommunen 
kan ved skjønn tillate høyden hevet. På tomtene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 og 46 tillates sokkeletasje. Maksimal 
mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. På tomt 38 og 39 tillates bygget i 2 
etasjer, maksimal mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. På de øvrige tomtene 
tillates kun bygg i 1. etasje + eventuell hems. Bygningene skal bygges enten som 
bindingsverkshytte, tømmerhytte eller stav- laft hytte. Dersom det bygges i bindingsverk skal 
det brukes stående utvendig kledning. Bygningene skal ha torv, skifer eller tretekking på 
taket. Bygningene skal beises utvendig i mørke jordfarger, vinduene skal være hvite, blå eller 
røde. Omramminger og event. andre bygningsdetaljer skal ha samme fargevalg som 
bygningen for øvrig. Det skal etableres minst 1 stk biloppstillingsplass i tilknytning til hver 
boenhet, som vist med formål privat veg ved tomtene, eller inne på den enkelte tomt.» 

Tillatt gesimshøyde er 3,4 meter, gesims måles til underkant tekking, dvs taktro. Det 
omsøkte påbygget ønsker å ha 4,71 meter noe som utgjør 1.31 meter høyer enn tillatt.  
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I tillegg sier bestemmelsene at det for eiendommen tillates kun bygg i 1 etasje + eventuell 
hems. Det omsøkte påbygges vil gi måleverdig bruksareal (BRA) i oppstugua og dette vil da 
regnes som egen etasje. Dette tillater ikke bestemmelsene på dette feltet.  

 

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. 

- Hensynet bak bestemmelsen: 

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 en økt gesimshøyde på 1,31 meter setter bestemmelsene i planen 
eller formålet bak dem vesentlig til side. Etter KDs vurdering utgjør en økt gesimshøyde 
på 1,31 meter, eller 38,5 %, en vesentlig økning og kan ikke aksepteres.  

Videre i reguleringsplanen er det tatt i bestemmelser om antall etasjer. Det er tillatt med 
1 etasje + eventuelt hems. Hensynet bak bestemmelsen er at bygningene ikke skal få for 
stort volum. Selv om at det er tillatt med en hemsløsning, skal ikke bygninger fremstå 
med flere etasjer.  Med en heving av gesimshøyde på påbygget/oppstugua vil volumet 
øke, oppstugua vil få en økt nytteverdi og vil få en etasje til, noe bestemmelsene ikke 
tillater.  

Konklusjon: Hensyn bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.  

 

- Fordelene med å gi dispensasjon 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. 

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 dispensasjonen vil gi økt nytteverdi på påbygget, det vil få høyere knevegger og 
en økt utnyttelse av gulvflaten. Dette er fordelen ved å tillate en hevet gesims. Ulemper 
er at det ikke er tillatt med flere enn 1-etasje, ved å tillate en hevet gesims vil bygget 
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fremstå som et bygg med 2 etasjer (selv dersom det (om)prosjekteres med hems som ikke 
har BRA). 

Det er definert i planen hvilke tomter som kan bygges med sokkel og hvilken som kan 
bygges med 2 etasjer. På øvrige tomter tillates kun 1 etasje + eventuell hems. Dette er en 
reguleringsplan som snart er ferdig utbygd, og det er ikke kjent med at det er gitt 
dispensasjoner på feltet tidligere. Det er en stor ulempe og vil medføre en svekkelse av 
reguleringsplanen ved å innvilge dispensasjon fra dette punktet. 

Ombudsmannen har i flere saker uttalt at den klare hovedregelen er at reguleringsplaner 
skal følges inntil de endres eller oppheves, og at endringer i arealutnyttelsen av et 
område skal skje i plan og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Se blant annet 
ombudsmannens uttalelse i sak 2015/1635 med ytterligere henvisninger.  

Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel 
til å gi dispensasjon. 

 

«Kan»-skjønnet:  

Siden vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Men kommunen er bundet av at vilkårene i § 19-2 må være oppfylt.  

Selv om vilkårene ikke er oppfylt velger Kommunedirektøren å si noe om presedens faren. I 
den konkrete saken er det stor fare for presedens, kommunedirektøren mener derfor at det 
bør gis avslag på dispensasjonssøknaden.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om gesims. De to kumulative 
vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  

Vedtaket begrunnes med: 

- At et avvik på gesimshøyde på 1,31 metter (38,5 %) setter hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig til side, i tillegg vil bygninger få en etasje til, noe 
bestemmelsene ikke tillater.  
Endringer i planer bør skje via planprosesser og ikke via dispensasjoner.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Møne- og gesimshøyder er med på å denne 
en helhet og harmoni i området, avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen 
og dens betydning.  

 
 
Åsmund Sandvik Marius Lykre 
Kommunedirektør Fagleder Byggesak 
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PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - OFFENTLIG 
ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201504A  
Arkivsaksnr.: 20/911     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
PlanID 201504A - Reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, vedtatt 24.2.2022 i KST-sak 
nr. 17/22. 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4, å legge 
utbyggingsavtalen for Mosetertoppen sentrum, sist revidert 23.3.2022 ut til offentlig 
ettersyn i 30 dager. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Det ble kunngjort varsel om oppstart av forhandling til utbyggingsavtale på kommunens 
hjemmeside 8.3.2022. Det kom ikke inn merknader til varselet.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum. 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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Videre 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. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan, benevnt H3C og 
T5 i kommunedelplanen for Øyer sør. Reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum legger 
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til rette for fritidsbebyggelse (BF og BFF), fritids- og turistformål (FT) samt kombinerte 
næringsarealer (FN) og kombinerte fritids- og fritids- og turistformål (FT/BFK).    
 
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 Mosetertoppen sentrum 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 før utbygging av 
byggeområdene kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht. 
vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør».  
 
Det som ligger innenfor planområdet er krav til utbyggingene, og omhandler eksempelvis 
skiløyper, kulvert og overvannstiltak. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted.  
 
Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, baseres på 
frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere byggestart, enn 
hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for utbedringstiltakene. 
Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og utbyggingen vil ikke kunne starte før 
kommunen egenrådig har sikret finansieringen.  
 
Endring ift. tidligere avtaletekster i kommunen:  
Kommunedirektøren har sett et behov for å endre avtaleteksten slik at bidragssummen som 
skal sikre gjennomføring av nødvendige trafikksikkerhetstiltak ikke knyttes direkte opp mot 
et konkret tiltak. Den totale utbyggingen i Hafjellområdet utløser behov for oppgitte 
trafikksikkerhetstiltak i utbyggingsprogram for Øyer sør, og kommunedirektøren vurderer at 



  Sak 30/22 
 

 Side 11 av 53   
 

man ved å «slå sammen» bidragssummene vil kunne sikre gjennomføring på en mer 
hensiktsmessig måte. I stedet for at mindre beløp fordeles på ulike tiltak, bør pengene 
benyttes på samme tiltak, slik at utbedringen kan foregå mer fortløpende. Det er behovet og 
nødvendigheten av veistrekningen som utløses av utbyggingen som bør være avgjørende for 
hvilket tiltak som skal prioriteres. Dette mer kommunedirektøren er til fordel både for 
utbygger og kommune. Dette er videre iht. rekkefølgekravene i reguleringsplanen hvor tiltak 
heller ikke konkretiseres.  
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtale for Mosetertoppen 
sentrum. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Mosetertoppen sentrum, sist revidert 23.3.2022 ut til offentlig 
ettersyn i 30 dager. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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GBNR 18/111 - DISPENSASJON FRA REGPL. 153B - DELING AV REGULERTE TOMTER 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 018/111  
Arkivsaksnr.: 21/2701     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
31/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om rammetillatelse (inkl. dispensasjonssøknad,) datert 29.9.21 

• Tegninger 
• Nabovarsel 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019 i KST-sak 27/19 
 
Sammendrag: 
MjøsPlan AS søker på vegne av grunneier om dispensasjon fra plankart og planbeskrivelse 
for å kunne dele to fritidseiendommer innenfor planområdets BFF 7 og 8. Søknaden 
begrunnes med at den ene tomten er stor nok til å deles. Den andre tomten har ingen 
særskilt begrunnelse utenom et ønske om å dele den i to enheter. 
 
Kommunedirektøren finner ikke at de to kumulative dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2 
oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen avslås. 
 
Dersom plan- og miljøutvalget finner at dispensasjonssøknaden skal innvilges, må saken 
returneres for høring til regionale myndigheter hvis ansvarsområder er berørt. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Grunneier søker om dispensasjon fra plankart med juridisk bindende tomtegrenser og 
planbeskrivelse som eksakt angir antall tomter innenfor hvert BFF-område. 
 
Dispensasjonen er fremmet gjennom en søknad om rammetillatelse. GBNR 18/69 er bebygd, 
mens GBNR 18/111 er ubebygd. Som det fremgår at dispensasjonssøknaden anser også 
ansvarlig søker det som utfordrende å bebygge GBNR 18/111 dersom denne deles.  
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Plangrunnlaget 
Reguleringsplan for Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019, utgjør plangrunnlaget for eiendommene. 
GBNR 18/69 er i planen regulert til fritidsbebyggelse. GBNR 18/111 har to formål innenfor 
eiendomsgrensa. Disse er ikke i kombinasjon, men klart adskilt; fritidsbebyggelse på et 
område av eiendommen (1680 m2) og LNFR-formål på resterende del (944 m2). LNFR-
formålet innehar et automatisk fredet kulturminne på eiendommen med en sikringssone på 
5 m rundt ytterkant kulturminne. Denne sikringssonen går noe inn på fritidsformålet på 
eiendommen, men kan ikke gjøres inngrep i uten samtykke fra kulturminnemyndigheten. 
Videre er LNFR-formålet på eiendommen, sammen med noe omkringliggende LNFR-areal, 
totalt ca. 2,7, avsatt med en hensynssone for bevaring av kulturminner i et større område. 
Denne hensynssonen ivaretar området rundt to automatisk fredede kulturminner. For å 
sikre kulturminnene i området er eiendommens areal for fritidsbebyggelse redusert. 
 
For å kunne fortette som omsøkt må juridiske tomtegrenser i plankartet endres, og angivelse 
av antall tomter i planbeskrivelse endres. Det fremgår klart i planbeskrivelsens pkt. 5.1.1 at 
det ikke åpnes opp for fortetting. 
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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 vesentlige merknader i 
forbindelse med dette. Iht. pbl. §19-1 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 denne saken anbefaler kommunedirektøren at dispensasjonen avslås fordi de to 
dispensasjonsvilkårene ikke anses som oppfylt. Iht. «Rundskriv om dispensasjon» av 
statsforvalteren i Innlandet (sist rev. sept. 2021) skal det i slike tilfeller innstilles på negativt 
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vedtak uten ekstern høring. Er politisk utvalg uenig og vil gi dispensasjon, skal utvalget 
returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring. 
 
Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  

Det er ikke undersøkt om eiendommene er tilknyttet det 
private vann- og avløpsanlegget på Lisetra. GBNR 18/69 
består at en liten hytte samt et uthus. Det er ikke kjent 
tilstand på byggene, men eiendommen har ikke høy grad 
av opparbeidelse. GBNR 18/111 er en naturtomt.  
  
 
 
 
 
 

 
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil ikke berøre LNF-områder i aktiv bruk. Kommunedirektøren kan ikke se at det 
medfører ulemper for landbruket. LNF-formålet skal sikre kulturminnemiljøet. 
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 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.  
 
Kulturminner:  
Det er registrert kulturminner innenfor omsøkte område. Iht. lov om kulturminner § 8 skal 
arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes 
kulturminner som ikke er kjent. Kommunedirektøren må sende søknaden om dispensasjon 
på høring dersom plan- og miljøutvalget finner at kommunedirektørens innstilling skal 
endres. Det kan ikke fattes endelig vedtak i saken med positivt utfall uten forutgående 
høring til kulturminnemyndigheten. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Det er ikke avdekke forhold som må beskrives og vurderes i denne konkrete saken.  
 
Kommunedirektørens vurdering av dispensasjon 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 
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dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. §  
19-2.  
 
Hensyn bak bestemmelsen  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Regulering av et område 
til fritidsformål, der det i bestemmelsene/planbeskrivelsen ikke åpner for fortetting, legger 
klare føringer for at fortetting ikke bør skje uten ytterligere planprosess. I denne konkrete 
saken er det i reguleringskartet juridisk regulerte tomtegrenser. For at disse skal kunne 
endres legger kommunedirektøren til grunn at det må til en planendring. Ønske om 
fortetting kan ikke løses gjennom dispensasjonsbehandling. I planprosessen for samme 
reguleringsplan i 2019 ble det vurdert om det skulle åpnes for fortetting. Det var innspill om 
fortetting i høringsperioden da, og dette ble svart ut med at slike ønsker måtte vurderes 
gjennom nye planprosesser der aktuelle områder for fortetting ble vurdert helhetlig. 
Kommunedirektøren er kjent med at det er flere i nærområdet til eiendommene som 
tidligere har hatt henvendelser med ønske om oppdeling av sine tomter på Lisetra.  
 
Vilkåret «vesentlig tilsidesatt» må sees i sammenheng med plankartets to arealformål og 
hensynssoner innenfor GBNR 18/111. Ønske om å dele GBNR 18/111 er i direkte konflikt 
med et automatisk fredet kulturminne. Arealformål til fritidsbebyggelse utgjør kun deler av 
eiendommen. Å tillate to enheter innenfor dette formålet vil trolig komme i direkte konflikt 
med sikringssonen for kulturminnet. Videre er sonen som ligger for bevaring av kulturmiljøet 
over et større område under press dersom det tillates å bygge to hytter innenfor denne 
eiendommen. Arealpresset på kulturminnet blir større.  
Kommunedirektøren vurderer at hensyn bak arealformålene blir vesentlig tilsidesatt ved 
dispensasjon.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det fremgår ikke om det er et ønske å legge til rette for å kunne skaffe tomter til 
slekt/venner eller annet formål med søknaden. Det blir ikke tillagt vekt hvilket formål søker 
har, men det ansees som klart at det er fordeler for søker dersom søknaden innvilges. At 
områder avsatt til fritidsformål utnyttes effektivt er både i tråd med nasjonale føringer og 
kommunens strategi for fritidsbebyggelse. At grunneier da ønsker en effektiv arealutnyttelse 
kan ansees som en fordel for å nå nasjonale mål og oppfylle kommunale utviklingsstrategier.  
 
Ulempene ved å innvilge dispensasjonen vil være at området avsatt for å ivareta de to 
automatisk fredede kulturminnene vil kunne bli ødelagt, eller miste sin funksjon. Videre vil 
oppdeling av den største tomten, uten at en slik tomtedeling blir satt i sammenheng med 
hele området med store tomter, være uheldig. Det kan da bli gjort vedtak som kan være til 
hinder for en god utvikling dersom kommunen ønsker å fortette i området. 
 
Kommunedirektøren mener også at presedens-argument må gjøres gjeldende i denne 
sammenheng, da forutsetningene for de omkringliggende eiendommene er svært lik. 
Kommunedirektøren er kjent med at det er ønske om fortettinger i området, og dette bør 
ikke være gjenstand for tilfeldig dispensasjonsbehandling. I en fortetting i området må både 



  Sak 31/22 
 

 Side 17 av 53   
 

vegføring og fremføring av skiløyper avklares. Dette kan ikke gjøres uten at området ses på i 
en helhet.  
  
Det må også nevnes at det innenfor planområdet har vært en del «støy» rundt planarbeid 
fra tidligere, og det er viktig at planprosessene gjennomføres med medvirkning med berørte 
grunneiere og velforeninger. Dette oppnås ikke ved endringer i plankart gjennom 
dispensasjonsbehandlinger. 
 
Kommunedirektøren har også vært prinsipiell ved veiledning i arealplaner der det reises 
spørsmål om deling av eiendommer. Det kreves planendring i slike saker, og der forholdene 
ligger til rette for en forenklet planprosess blir dette foreslått.  
 
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene er klart større enn ulempene. Faren for 
presedensvirkning, slik at det innenfor et større område på Lisetra kan åpnes for fortetting 
uten planprosess og medvirkning, er helt klart til stede. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl § 19-2 er dermed ikke oppfylt, og kommunen har ikke 
hjemmel til å innvilge dispensasjon. Dersom dispensasjon skal kunne gis, må det fremføres 
fordeler som kan ansees som klart større enn ulempene. Dersom plan- og miljøutvalget 
vurderer søknaden annerledes, må dette begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. 
Dersom dispensasjon ønskes innvilget på tross av kommunedirektørens anbefaling, må 
utvalget returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra plankart, datert 5.11.2018 og planbeskrivelsen pkt. 5.1.1 der det står at det 
ikke legges opp til flere tomter i gjeldende reguleringsplan. De to kumulative vilkårene i § 19-
2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at kulturminnene settes under press og gjeldende plan ikke åpner 
for fortetting, samt at ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og 
uthuling av juridiske bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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GBNR 80/2 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - 67 DAA SOM TILLEGGSAREAL 
SØKER: SVEIN LØKEN 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 22/1234     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Konsesjonssøknad fra Svein Løken datert 4.2.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
• Kjøpekontrakt av 21.2.2022 
• Kjøpers verdivurdering av arealet av 2.3.2022 
 
Sammendrag: 
Svein Løken søker konsesjon på grunneiendom g/bnr 80/2, som er den resterende delen av 
landbrukseiendom Viken. Fra før eier konsesjonssøker Haugalykkja g/bnr 81/3. 
Konsesjonseiendommen er på 67 daa areal og består hovedsakelig av jordbruksareal og 
skog. Selger er Odd Arne Høier Steinfinsbø.  
 
I denne saken er det argumenter både for og mot konsesjon, og kommunedirektøren har 
derfor lagt frem to alternative innstillinger med tilhørende vurderinger. Dette for å 
synliggjøre både det administrative og politiske handlingsrommet i denne saken. 
Kjøpesummen er for høy og ervervet utfordrer hensynet til en samfunnsmessig prisutvikling. 
De øvrige forhold er godt ivaretatt. Ervervet vil gi god driftsmessig løsning og 
arronderingsmessige gode muligheter, og vil ivareta den helhetlige ressursforvaltningen og 
kulturlandskapet.  
 
Å gi konsesjon i denne saken vil gjøre det vanskeligere å avslå konsesjon i andre saker der 
det er stor differanse mellom kommunens verdivurdering og oppgitt pris i kjøpsavtalen.  
 
Saksutredning: 
Svein Løken søker konsesjon på grunneiendom g/bnr 81/3 på Øyer vestside. Dette er teiger 
bestående hovedsakelig av jordbruksareal og skog, og er den resterende delen av 
landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. Konsesjonssøker har drevet jordbruksarealene i 25 
år. Løken eier fra før landbrukseiendommen Haugalykkja g/bnr 81/3. Dette er et gardsbruk 
med selvstendig drift i dag med beliggenhet inntil Viken g/bnr 80/2. Formålet med ervervet 
er å drive jorda og skogen videre. Konsesjonseiendommen er solgt som tilleggsareal til 
Haugalykkja. Den 2.3.2022 sendte søker inn egen verdivurdering av omsøkte arealer. 
 
Selger er Odd Arne Steinfinsbø som bor igjen på det godkjent fradelte tunet. Steinfinsbø fikk 
behandlet søknad om oppdeling av gardsbruket «Viken søndre» i Plan- og miljøutvalget den 
9.11.2021, saksnr. 112/21. Bakgrunnen for søknad om fradeling var ønske om full 
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bruksrasjonalisering, ettersom garden ikke har vært i drift siden 1970-1980. Ønsket fra 
Steinfinsbø var å beholde tunet og setra i Øyer statsallmenning selv, men å legge øvrig 
landbruksareal til landbrukseiendommer i drift slik at disse ble styrket. Delingssøknaden ble 
innvilget. Det ble gitt tillatelse til videre oppdeling av landbruksarealene slik at arealer kunne 
selges til ulike kjøpere for på den måten å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige 
løsninger.   
 
Fakta om involverte eiendommer: 
Konsesjonseiendom g/bnr 80/2 er på 67 daa areal og består av 22,8 daa fulldyrket mark, 
12,8 daa innmarksbeite, 29,5 daa skog, 1,1 annet marksalg (jorddekt fastmark) og 0,9 daa 
vei. Eiendommen er ikke bebygd. 
 
Haugalykkja g/bnr 81/3 er på 190,3 daa areal og består blant annet av 109 daa fulldyrket 
mark, 38 daa produktiv skog. 
 
Kartutsnitt: 

 
Arealene som Løken eier fra før er skissert med blått. Det resterende arealet er 
konsesjonseiendommen g/bnr 80/2.   
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn 
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen 
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§ 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. 
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål 
skal det til fordel for søker legges særlig vekt på:  
 
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet   
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
 
I henhold til §9a skal det i tillegg legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven §1  
I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere 
omsetningen av fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, 
mellom anna for å tilgodese landbruksnæringen.  
 
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. 
 
Konsesjonsloven §9  
Konsesjonsloven § 9 inneholder en rekke vurderinger der den konkrete avgjørelsen må tas ut 
fra en samlet avveining av et faglig og politisk skjønn. Ingen har rett på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. I avveiningen mellom søkers 
interesser og samfunnsinteressene er det bare anledning til å velge en løsning som er "mest" 
gagnlig for samfunnet. Mest innebærer ikke at en må velge den beste løsningen, men en må 
velge mellom de mulighetene en faktisk har. Det innebærer at samfunnshensynene er de 
sentrale ved vurderingen. Individuelle forhold er relevante momenter, men da som 
korrigerende momenter. De momentene som det skal tas særlig hensyn til er drøftet under:  
 

1. Bosettingshensyn 
Ervervet gjelder ubebygd eiendom. Søker bor på Haugalykkja, en landbrukseiendom som 
grenser inntil den ubebygde landbrukseiendommen det søkes konsesjon på. 
Bosettingshensynet synes å være ivaretatt. 
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2. Driftsmessig løsning 

Landbrukseiendommen Viken ble godkjent delt etter prinsippet om bruksrasjonalisering, 
bl.a. med den hensikt å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige løsninger. Ved 
konsesjonsbehandling er kommunen ikke nødt til å velge den beste mulige driftsmessige 
løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Grunneiendommen grenser inntil erververs landbrukseiendom. Det gir mulighet til å dyrke 
opp kanter og koble eget areal sammen med omsøkte teiger. Dette vil gi en god 
arronderingsmessig løsning. Hensynet til god driftsmessig løsning er ivaretatt. 
 

3. Erververs skikkethet 
Løken eier og driver gard med jord og skog fra før. Erververs kompetanse anses å være i 
orden. 
 

4. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
Ervervet vil styrke en eksiterende driftsenhet som grenser inntil denne. Søker leier jorda i 
dag og har behov for jordbruksarealet i sitt driftsgrunnlag. Konsesjon av eiendommen vil 
føre til mer forutsigbarhet ift. framtidig planlegging av drifta. Aktiv drift på arealet er også 
det beste grunnlaget for å ivareta kulturlandskapet. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning 
er ivaretatt. 
 
Prisvurdering 
Iht. konsesjonslovens §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde 
eiendommer «helt uten jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og har 
jordbruksareal. Ervervet skal derfor underlegges priskontroll ved konsesjonsvurderingen. 
 
Det skal vurderes om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling av landbrukseiendommer, jf. §9a. Gjennom rundskriv M-1/2021 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.  
 
Verdien av jordbruksareal avhenger mye av produktivitet og driftsforhold. Eiendommen har 
23 daa fulldyrket areal fordelt på tre mindre parseller. Deler av dette arealet er i Gardskart 
registrert med helling 1:5 - 1:3 eller større enn 1:3, og er registrert som lettbrukt eller 
mindre lettbrukt areal. Kommunedirektøren mener at en samfunnsmessig forsvarlig 
avkastningsverdi på dyrka marka ligger på 4000-6000 kr/daa, som er samme sats brukt i 
andre lignende saker. Siden dette gjelder små og noe bratte arealer med til dels dårlig 
arrondering vurderes det til at verdien maksimalt kan settes til kr 5000 pr. daa. Ved erverv av 
tilleggsarealer av dyrkamark kan et rasjonaliseringspåslag på inntil 50% legges på prisen. 
Dette er for å stimulere til rasjonaliseringstiltak som f.eks. salg av tilleggsjord. På 
konsesjonseiendommen er det mulig å dyrke sammen arealer med søkers egne teiger, noe 
som vil bedre arronderingen. Det legges derfor til et påslag på 50%. Total verdi av det 
fulldyrkede arealet blir 5000kr x 23daa = 115.000 *50% = 172.500kr. Det gir en verdi pr. daa 
på kr 7500 kr. 
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Eiendommen har 13 daa med innmarksbeite. Arealet er hovedsakelig fordelt på to teiger. De 
framstår i Gardskart som åpne og skjøttede områder, og ligger i rimelig nærhet til 
driftsbygningen på Haugalykkja. Verdien på arealet settes til kr 2000 pr daa, som er samme 
sats brukt i andre tilsvarende saker. Det gir en verdi på 13daa * 2000kr = 26.000 kr.  
 
Eiendommen har 30 daa med skog. I søknaden opplyses det at arealet i hovedsak er 
vedskog. I Gardskart ligger arealet inne som bar-, løv- eller blandingsskog med høy bonitet. 
Ut fra flyfoto kan det synes som om arealet i stor grad er dekket med lauvskog. 
Kommunedirektøren mener arealet hovedsakelig har verdi som virke til ved og setter en 
avkastningsverdi på kr 1500, som er samme sats brukt i andre tilsvarende saker. Total verdi 
av skogen blir 30daa x 1500kr = 45.000 kr. 
 
Samlet verdi etter denne vurderingen beløper seg til 243.500kr. Den avtalte kjøpesummen 
er satt til kr 400 000, 64% mer enn kommunens verdivurdering. For det ulike markslagene 
utgjør dette en merpris på: fulldyrka areal 35%, innmarksbeite 153% og skog 100%. 
 
Søker har vurdert verdien av konsesjonseiendommen. Prisen pr. daa fulldyrket areal er satt 
til kr 10.125. Beite er satt til 40% av dette, kr 5.062,5. Skogen er satt til 3.000 kr pr. daa. 
Samlet sum blir 393.187,50 kr som er rundet opp til 400.000kr. Løken mener at selv om 
prisen er noe høy er den verdt mye for han som har brukt jorda i 25 år. Han viser videre til 
50% rasjonaliseringspåslag og at beitearealet tidligere var større, men at deler av det har 
grodd igjen og er en del av skogarealet det nå søkes konsesjon på.  
 
Oversikt verdivurdering av konsesjonseiendommen: 
  Kommunens verdivurdering Kjøpesum % differanse 
23 daa fulldyrket areal pr. daa 7.500 10.125 35 
13 daa innmarksbeite pr. daa 2.000 5.062,5 153 
30 daa skog pr. daa 1.500 3.000 50 
*1,5 daa restareal 0 4.500   
Sum 243.500 393.187,50   
Total 243.500 400.000 64 

*Løken har verdivurdert 0,5 daa veg til tunet hos Steinfinsbø og 1 daa jorddekt fastmark som 
skog, og verdsatt dette til 4.500kr. Kommunedirektøren mener det er vanskelig å gi dette 
arealet en verdi som landbruksareal. 
 
Kommunedirektøren har sett på Løken sin verdivurdering. Det er beregnet et avlingsnivå på 
3,5 rundballer med til sammen 600 forenheter pr daa. Dette er et høyt tall. I håndbok for 
driftsplanlegging er det oppgitt 385 forenheter pr. daa på flatbygda på Østlandet og 312 
forenheter pr. daa i andre bygder på Østlandet. Det er videre brukt en kostpris på kraftfôr på 
5,3 kr/kg som utgjør grunnlaget for den videre verdivurderingen. I følge M-3/2002 skal det 
ikke brukes pris pr. kg kraftfôr, fordi denne kan variere mellom aktører og distrikt. Det skal i 
stedet brukes prisen på fôrkorn, som er en god del lavere. Basispris på bygg levert på 
Lillehammer i 2021 var ca. 3-3,2 kr/kg.  
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Det er positivt at Løken ønsker å anlegge beiteareal der det i dag er skog, men for å få til det 
må det foretas en investeres på arealet. Skogen må ryddes, gjerdet må settes 
opp/vedlikeholdes, det må gjødsles og kanskje også tilsås med beitegras. Dette er en 
investering som medfølger en kostnad som ikke er hensyntatt i Løken sin verdivurdering. 
Kommunedirektøren mener skogarealet derfor må vurderes ut ifra dagens tilstand som er 
skog. 
 
Løken sin verdivurdering synes å være basert på en marginalvurdering. Det er en 
verdivurderingsmåte som blant annet benyttes ved offentlig grunnerverv. I Løkens vurdering 
er ikke de faste kostnadene medregnet annet enn arbeidsvederlaget. I konsesjonssaker skal 
konsesjonseiendommen være med å dekke de faste kostnadene på garden, og de skal derfor 
inngå i verdivurderingen. Eksempler på faste kostnader er vedlikehold, forsikring, og 
avskrivninger. 
 
Kommunedirektøren mener at forholdet rundt prisvurderingen taler imot at det gis 
konsesjon. 
 
Helhetsvurdering 
Kommunedirektøren vurderer at det er sterke argumenter både for og mot konsesjon i 
denne saken, og legger derfor nedenunder frem to alternative vurderinger. Dette for å 
synliggjøre både det administrative og politiske handlingsrommet. 
 
Alternativ 1 
Den avtalte kjøpesummen er for høy, hele 64% mer enn beregnet avkastningsverdi. Det til 
tross for at det er ilagt et 50% rasjonaliseringspåslag i beregningen av det fulldyrkede 
arealet. Det vurderes til at ervervet ikke bidrar til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
av landbrukseiendommer.  
 
Det kan skape uheldig presedens å gi konsesjon der det foreligger stor differanse mellom 
verdivurdering og kjøpepris. Det kan i senere saker gi et endret konkurransebilde der prisen 
tillegges mindre vekt i forhold til behovet for å styrke ressursgrunnlaget.  
 
Det er kjøpsavtalen mellom partene som regulerer hva som skjer i tilfelle kjøper ikke oppnår 
konsesjon. I avtalen mellom partene framgår det klart at avtalen annulleres dersom Løken 
ikke får konsesjon. Selger kan i så tilfelle lage ny kjøpsavtale til den prisen kommunen har 
fastsatt. Andre kjøpere vil mest sannsynlig ikke oppnå samme verdivurdering på 
konsesjonseiendommen, ettersom 50% rasjonaliseringspåslag er tatt inn fordi Løken er eier 
av naboeiendommen og kan dyrke sammen flere teiger og med det oppnå en mer rasjonell 
drift med ervervet. 
 
Alternativ 2 
Prisen kan tillegges mindre vekt enn de andre hensynene samlet. Bosettingshensyn, 
driftsmessig løsning, erververs kvalifikasjoner og hensyn til kulturlandskapet taler for at det 
innvilges konsesjon. Ervervet av konsesjonseiendommen vil styrke driftsgrunnlaget på 
landbrukseiendommen Haugalykkja. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt 
avslår plan- og miljøutvalget i Øyer konsesjon til Svein Løken på erverv av g/bnr 80/2 i Øyer. 
Det henvises til saksutredningen. 

 
Alternativ 2 
Med hjemmel i jordloven §§ 1  og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt, 
innvilges konsesjon til Svein Løken på erverv av g/bnr 80/2 i Øyer. Den avtalte kjøpesummen 
godkjennes. 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 80/77 - GBNR 80/78 - GBNR 80/79 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - TRE 
SKOG-/UTMARKSTEIGER 
SØKER: MOSETERÅSEN AS 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 22/1237     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Konsesjonssøknad fra Moseteråsen AS datert 18.2.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kjøpekontrakt av 18.2.2022 
 
Sammendrag: 
Moseteråsen AS søker konsesjon på tre skog-/utmarksteiger som er fradelt 
landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. Fra før eier konsesjonssøker Viksvea g/bnr 80/3. 
Selger er Odd Arne Steinfinsbø. 
 
Kommunedirektøren mener ervervet ikke ivaretar intensjonen med den 
bruksrasjonaliseringen som var ønsket ved oppdeling av Viken. Dette begrunnes med at 
Viksvea ikke er en landbrukseiendom i drift og ervervet bidrar ikke til å fremme 
sysselsettingen i landbruket i kommunen. Det oppnås heller ingen rasjonalisering av 
eiendomsstrukturen. Den driftsmessige løsningen er tilfredsstillende ut fra 
arronderingsmessige forhold, men det er ikke en god løsning at det er et aksjeselskap som 
skal drifte eiendommen.  
 
Det er ikke funnet fordeler ved aksjeselskap som eierform for denne eiendommen, sett i 
forhold til tradisjonelt eierskap der landbruksarealer eies av aktive yrkesutøvere som bebor 
og driver sine landbrukseiendommer. Det vil også skape en uønsket dreining av praksis og 
fare for presedens ved å gi konsesjon til et aksjeselskap. Å gi konsesjon i denne saken vil 
gjøre det vanskeligere å avslå konsesjon i andre saker der kapitalsterke interesser er i 
konkurranse med lokale gardbrukere om kjøp av tilleggsarealer.  
 
Saksutredning: 
Moseteråsen AS søker konsesjon på grunneiendommene g/bnr 80/77,78 og 79 på Øyer 
vestside. Dette er skog-/utmarksteiger som er fradelt landbrukseiendommen Viken g/bnr 
80/2. Konsesjonssøker eier fra før eiendommen Viksvea g/bnr 80/3. Formålet med ervervet 
er ordinær skogsdrift. Jordbruksarealene er solgt som tilleggsareal til en annen 
landbrukseiendom. 
 
Selger er Odd Arne Høier Steinfinsbø som bor igjen på det godkjent fradelte tunet. 
Steinfinsbø fikk behandlet søknad om oppdeling av gardsbruket «Viken søndre» i Plan- og 
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miljøutvalget av 9.11.2021, saksnr. 112/21. Bakgrunnen for søknad om fradeling var ønske 
om full bruksrasjonalisering, ettersom garden ikke har vært i drift siden 1970-1980. Ønsket 
fra Steinfinsbø var å beholde tunet og setra i Øyer statsallmenning selv, men legge øvrig 
landbruksareal til landbrukseiendommer i drift slik at disse ble styrket. Delingssøknaden ble 
innvilget. Det ble gitt tillatelse til videre oppdeling av landbruksarealene slik at arealer kunne 
selges til ulike kjøpere for på den måten å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige 
løsninger.  
 
Fakta om konsesjonssøker: 
Moseteråsen AS er et privat aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. Selskapet ble stiftet 
i 2020 og er et heleid datterselskap av Gade AS. Moseteråsen AS har to heleide 
datterselskaper: Eintrøa Jaktbase AS og Pa-Co Holding AS. Selskapets NACE-kode er 68.100 
Kjøp og salg av egen fast eiendom. Styrets leder og daglig leder er Fred-Arne Gade.  
 
Fakta om involverte eiendommer: 
Konsesjonseiendommene g/bnr 80/77,78 og 79 er tre adskilte teiger, alle fradelt Viken. 
Totalarealet på 161 daa utgjør mesteparten produktiv skog, men det er også 8,5 daa areal i 
Lågen. Det er ca. 130 meter strandlinje ved Granrudmoen bru. Det er ikke jordbruksareal til 
konsesjonseiendommene. De er også ubebygd. 
 
Med eiendommen følger andeler i Hoknavegen og Fakkelvegen, andeler i selskapet 
Fakkelmannen AS, samt fiskerett i Lågen. 
 
Viksvea g/bnr 80/3 består av blant annet 4 daa jordbruksareal og 16 daa produktiv skog. 
Viksvea er bebygd, men regnes ikke som landbrukseiendom etter avgrensningene som 
nyttes i landbruksregisteret på 5 daa jordbruksareal eller 25 daa produktiv skog. Likevel er 
dette ervervet å anse som kjøp av tilleggsareal. 
Kartutsnitt: 
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Arealene som Moseteråsen AS eier fra før er skissert med blått. De resterende arealer er 
konsesjonseiendommene g/bnr 80/77 78 og 79. I søknaden opplyses det av deler av 
arealene under g/bnr 80/77 ligger innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø i 
Kommuneplanens arealdel. Kommunedirektøren anfører at det gjelder den eiendommen 
som Moseteråsen AS eier fra før og i svært liten grad konsesjonseiendommen. Det er derfor 
kun i beskjeden grad hogstrestriksjoner knyttet til hensynssonen på denne eiendommen.  
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål 
skal det til fordel for søker legges særlig vekt på:  
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1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet   
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 
eiendommen, eller antallet sameiere økes. 
 
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til 
dem som har yrket sitt i landbruket. 
 
Første ledd nr. 3 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon 
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I slik sak skal det i tillegg til første 
ledd nr. 1, 2 og 4 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og 
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt 
som et korrigerende moment.» 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven §1  
I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere 
omsetningen av fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, 
mellom anna for å tilgodese landbruksnæringen.  
 
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. 
 
Konsesjonsloven §9  
Konsesjonsloven § 9 inneholder en rekke vurderingen der den konkrete avgjørelsen må tas 
ut fra en samlet avveining av et faglig og politisk skjønn. Ingen har rett på konsesjon, men 
konsesjon skal gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. I avveiningen mellom søkers 
interesser og samfunnsinteressene er det bare anledning til å velge en løsning som er "mest" 
gagnlig for samfunnet. Mest innebærer ikke at en må velge den beste løsningen, men en må 
velge mellom de mulighetene en faktisk har. Det innebærer at samfunnshensynene er de 
sentrale ved vurderingen. Individuelle forhold er relevante momenter, men da som 
korrigerende momenter. De momentene som det skal tas særlig hensyn til er drøftet under: 
 

1. Bosettingshensynet 
Iht. søknaden foreligger det ingen planer om bosetting som følge av ervervet. Oppslag i det 
sentrale folkeregisteret per 29.03.2022 tilsier også at Viksvea er en ubebodd eiendom.  
 
Det er ikke praksis for å gi boplikt som vilkår etter konsesjonslovens § 11 ved kjøp av rene 
skogarealer som tilleggsareal. Dette har gjerne nær sammenheng med at kjøpere av slike 
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tilleggsarealer som regel selv bor på en landbrukseiendom i bygda og på den måten ivaretar 
bosettingshensynet. Siden eiendommene erverves som tilleggsareal til en ubebodd eiendom 
synes ervervet ikke å ivareta bosettingshensynet, noe som taler imot at det gis konsesjon.   
 

2. Driftsmessig løsning 
Landbrukseiendommen Viken ble godkjent delt etter prinsippet om bruksrasjonalisering, 
bl.a. med den hensikt å oppnå gode drifts- og arronderingsmessige løsninger. Ved 
konsesjonsbehandling er kommunen ikke nødt til å velge den beste mulige driftsmessige 
løsningen, det holder at løsningen er god. Den beste driftsmessige løsningen ville vært om 
skogarealene hadde blitt solgt som tilleggsarealer til naboteiger med felles 
eiendomsgrenser. På denne måten ville større skogarealer kunne blitt drevet i sammenheng.  
 
Teigen som ligger nede ved Lågen (g/bnr 80/79) grenser inntil teig av Viksvea. Denne 
løsningen isolert sett er god. 
 
Den minste skogteigen g/bnr 80/78 ligger som ei «øy» inne i en skogteig tilhørende g/bnr 
79/1 Rybakken. Ervervet av denne vil ikke gi noen god driftsmessig løsning hverken for 
erverver eller for grunneier av g/bnr 79/1. 
 
Den største skogteigen g/bnr 80/77 grenser inntil 9 andre grunneiendommer tilhørende 8 
ulike grunneiere, herav Viksvea med en 20 meter lang grense. Det er flere andre teiger som 
har en mer naturlig og lengre grense enn det Viksvea har. Det er andre erververe som ville 
oppnådd en bedre driftsmessig løsning. 
 
I utgangspunktet mener kommunedirektøren at den driftsmessige løsningen skal være 
opplagt dårlig før det alene tilsier konsesjonsavslag. Siden konsesjonssøker har annen skog i 
nærområdet taler det for at konsesjon skal innvilges. Ervervet medfører imidlertid at 
områder med skog og utmark blir eid av et aksjeselskap som har forretningsformål om kjøp 
og salg av eiendom. Dette har ikke har sammenfallende interesser med vanlige gardbrukere i 
bruken av utmarka. Siden det er et aksjeselskap kan eierskapet endres ved salg av aksjer og 
det kan bli vanskeligere å samordne felles bruk av utmarka, felles driftsveger mm. Slike 
anlegg og ordninger driftes i stor grad på dugnadsbasert basis. Det er usikkert om et 
aksjeselskap med distansert eierskap på samme måte som en lokal gardbruker vil bidra inn i 
et slik fellesskap. Kommunedirektøren mener at dette momentet taler imot at det gis 
konsesjon. 
 

3. Erververs skikkethet 
Som kompetansegrunnlag opplyses det i søknaden at erverver eier annen skogeiendom i 
Øyer. Kompetansen i et aksjeselskap vil til enhver tid være knyttet til hvem som eier eller 
driver selskapet eller den fagkompetanse det knytter til seg. Det kan være aktuelt å oppstille 
vilkår for konsesjon at selskapet til enhver tid skal ha landbrukskompetanse i styre eller 
ledelse. Slike vilkår er vanskelige å følge opp og kan være betinget av subjektive vurderinger.  
 
I konsesjonsbehandling skal en være forsiktig med å legge avgjørende vekt på erververs 
kompetanse. I denne saken taler det imidlertid mot at det gis konsesjon til et aksjeselskap. 
 

4. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
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Under dette momentet skal kommunen drøfte hvilke virkninger ervervet har for alle 
ressursene på eiendommen enten det gjelder jord og skog, bygninger eller øvrige deler av 
eiendommen og hvordan framtidige generasjoners behov i størst mulig grad ivaretas. 
Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, 
slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. En eier som selv bor 
på eiendommen sin, har i utgangspunktet større foranledning til å ivareta eiendommens 
ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der.  
 
I saker med full bruksrasjonalisering er et vesentlig moment at det oppnås en rasjonalisering 
av eiendomsstrukturen og at aktive bruk i drift får styrket sitt ressursgrunnlag. Dette følger 
av både nasjonale føringer i landbrukspolitikken og lokale føringer gitt i Landbruksplan for 
Lillehammer-regionen 2021-25. I landbruksplanen sier kommunene bl.a. at 
«handlingsrommet i jord- og konsesjonsloven bør brukes for å fremme produksjon, 
sysselsetting og verdiskapning i tråd med næringa og yrkesutøvernes behov». 
 
Viksvea regnes ikke som en landbrukseiendom i aktiv drift. Et salg av skogarealene som 
tilleggsareal til denne eiendommen svarer ikke ut hensikten med å gjennomføre full 
bruksrasjonalisering av Viken. Tilsvarende for konsesjonsvurderingen vil dette ervervet heller 
ikke være i tråd med ønsket om at aktive gardsbruk skal styrkes, eller at det bidrar til å sikre 
eller øke sysselsettingen blant aktive yrkesutøvere i landbruket.  
 
Viksvea er p.t. en eiendom under konsesjonsgrensa for bebygd eiendom jf. ksl. §4 første ledd 
nr. 4. Eiendommen ligger i område for KDP Øyer sør med forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense for bebygd eiendom jf. ksl .§ 7. Moseteråsen AS kjøpte Viksvea 
konsesjonsfritt i 2017 og innga egenerklæring om at eiendommen verken er eller har vært i 
bruk som helårsbolig. Oppslag i det sentrale folkeregisteret viser at eiendommen heller ikke 
nå er nytta som helårsbolig. Et erverv av disse skogarealene som tilleggsareal til Viksvea vil 
derfor verken ivareta hensynet til de som har sitt yrke i landbruket, bebodde og aktive 
gardsbruk i drift eller en rasjonell utforming av eiendomsstrukturen.    
 
Kulturlandskapet synes å i mindre grad påvirkes av ervervet.  
 
Aksjeselskap som eierform 
Det går fram av forarbeidene til konsesjonsloven at det er et nasjonalt mål at 
landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver 
eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell eierform. Konsesjonsloven 
§ 9 tredje ledd åpner for å gi konsesjon på erverv av landbrukseiendom til AS dersom dette 
gir fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Vurderingen av om eierformen byr på 
fordeler må være for den eiendommen det gjelder. Fordeler for aksjeselskapet, eksempelvis 
økonomiske eller skattemessige fordeler skal det ikke legges vekt på i 
konsesjonsvurderingen.  
 
Arealene som inngår i ervervet i denne saken skiller seg lite fra andre arealer i nærheten, 
dette gjelder både ift. ordinær skogsdrift og eiendomsforvaltning ellers. At den største 
teigen ligger i tilknytning til «Fakkelmannen» har ikke relevans i denne sammenheng. En kan 
derfor ikke si at det er særlige fordeler ved et AS som eierform kontra mer tradisjonelle 
eierformer.  
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Dersom et aksjeselskap erverver landbrukseiendom, vil senere overdragelse av aksjer i 
selskapet eller hele selskapet ikke utløse konsesjonsplikt. Eiendommen kan da reelt sett bli 
overdratt videre uten offentlig kontroll. Kommunedirektøren mener dette på lang sikt kan 
være uheldig for både eiendommen isolert og for naboer og andre som på ulike vis må 
forholde seg til eiere av en slik landbrukseiendom.  
 
Prisvurdering 
Iht. konsesjonslovens §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde 
eiendommer «helt uten jordbruksareal». Denne eiendommen er ubebygd og har ikke 
jordbruksareal. Det skal derfor ikke underlegges priskontroll ved konsesjonsvurderingen.  
 
Helhetsvurdering 
Intensjonen med å tillate oppdeling av Viken var å legge til rette bl.a. for at aktive gardsbruk 
skulle få styrket sitt ressursgrunnlag. Dette ervervet ivaretar ikke det kommunen ønsket å 
oppnå ved delingssamtykket. Det gir ingen rasjonalisering av eiendomsstrukturen, det gir 
ingen styrking av aktive bruk eller arbeidsplasser på gardene i området.  
 
Kommunedirektøren vurderer det som uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på frie 
skogteiger der alminnelige landbruksinteresser gjør seg sterkest gjeldende. I denne saken 
kan kommunedirektøren ikke se at ervervet vil by på fordeler sammenlignet med 
tradisjonelle eierformer der lokale gardbrukere står som eiere.  
 
Kommunedirektøren mener også at å gi konsesjon til et aksjeselskap på skogarealer i LNFR-
områder vil dreie praksis i en klart uønsket retning og skape en uheldig presedens. Det kan i 
senere saker gi et endret konkurransebilde som ikke ivaretar de lokale gardbrukernes ønske 
om å styrke sitt ressursgrunnlag ved kjøp av tilleggsarealer.   
 
Det tilrås derfor at søknad om konsesjon fra Moseteråsen AS avslås. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 avslås søknad om konsesjon fra 
Moseteråsen AS på erverv av eiendommene g/bnr 80/77, 78 og 79. Det henvises til 
saksutredningen.  
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ 
12,8 DAA 
 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/338     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
34/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Saksframlegg fra Plan- og miljøutvalget den 15.02.2022 
2. Klage på vedtak fra Thallaug 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Fullmakt fra grunneier av 20.12.2021  
2. E-post av 20.12.21 - Etterspørsel av begrunnelse for formålet med fradelingen  
3. Svar på e-post fra Advokatfirmaet Thallaug ANS av 20.12 2021  
4. E-post av 13.1.22 - Ny etterspørsel av begrunnelse for formålet med fradelingen  
5. Svar på e-post fra Advokatfirmaet Thallaug ANS av 27.1.2022  

 
 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS klager på vedtak om avslag på søknad om fradeling av et 12,8 daa 
stort areal ved Mosetra. Området ligger innenfor to reguleringsplaner der hovedarealet er 
avsatt til landbruksformål.  
 
Kommunedirektøren mener det ikke foreligger nye momenter i saken som ivaretar de 
hensynene som jordloven er ment å ivareta. Kommunedirektøren tilrår at Plan- og 
miljøutvalgets vedtak av 15.02.2022 opprettholdes og at saken sendes til Statsforvalteren i 
Innlandet for avgjørelse. 
 
Saksutredning: 
Det ble i Plan – og miljøutvalget den 15.02.2022, sak 7/22 vedtatt å avslå søknad om 
fradeling. Skriftlig klage på vedtaket ble mottatt innen klagefristen jf. Forvaltningsloven §29, 
og kan tas til behandling. Klagen er datert 9.mars, og føres av advokatfirmaet Thallaug.  
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Mosetertoppen Hafjell AS søkte om fradeling av et 12,8 daa stort areal ved Mosetra på g/bnr 
16/1. 

 
Rød figur viser areal omsøkt deling 

 
John Steinar Svegården eier og driver gården Svegaarden, g/bnr 16/1 i sørbygda i Øyer. 
Foretaket driver med melk- og kjøttproduksjon. Eiendommen består av 118 daa fulldyrket 
areal og 6 daa innmarksbeite, fordelt på arealer rundt gardstunet, på Mosetra og på Hita i 
Øyer statsallmenning. Eiendommen består videre av 119 daa produktiv skog og 75 daa annet 
areal. Av annet areal inngår blant annet 42 daa med myr ved Moksjølia. 
 
Mosetertoppen Hafjell AS ønsket å erverve dette arealet. I søknaden var det ikke oppgitt noe 
formål for fradelingen. Kommunedirektøren etterspurte formålet med fradelingen i e-post 
av 20.12.2021. Tilbakemeldingen var at:  
 
Det aktuelle arealet er dels vegareal, dels skiløype og dels restareal som ligger mellom 
utbyggingsområdet og areal som bortfestes til alpinformål. Alt ligger innenfor 
reguleringsplanen for Mosetertoppen. Arealets størrelse, beliggenhet og arrondering tilsier 
at det ikke har noen verdi som landbruksareal. 
  
Siden tilbakemeldingen ikke viste et formål som ivaretar de landbruksmessige hensyn 
etterspurte kommunedirektøren på nytt formålet med fradelingen i e-post av 13.01.2022. 
Tilbakemeldingen fra søker utover det som var nevnt tidligere var at:  
 
Området kan ikke disponeres til annet formål uten ny vedtatt arealplan eller dispensasjon.  
 
Det ble vedtatt fra Plan – og miljøutvalget den 15.02.22 et avslag på søknad om fradeling, da 
det ikke forelå et formål med søknaden som ivaretar de hensynene som jordloven er ment å 
ivareta, og på bakgrunn av dette var det vanskelig å vurdere de landbruksmessige hensyn. 
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Lovgrunnlaget:  
Det følger av jordloven § 12 at «deling av eiendom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk 
eller skogbruk må godkjennes av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår 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». 
 
 
Vurdering: 
I klagebrev fra Thallaug datert 09.03.22 kommer det ikke fram nye momenter om formålet 
for fradelingen. Det fremlegges at landbrukskontoret og Plan – og miljøutvalget ikke kan vise 
til at landbruket blir skadelidende ved en eventuell deling, og at det derfor bør innvilges 
fradeling.  
 
Klager viser til en endring i jordloven fra 1.juli 2013, og at det ikke er forbud mot deling etter 
denne endringen. Det henvises også til at det ikke lengre er et krav om at det må foreligge 
samfunnsinteresser av stor vekt. Klager framfører argumenter for at en deling ikke vil gå 
utover bruksstrukturen i landbruket, vern av arealressursene eller driftsmessige ulemper. 
 
Kommunedirektøren mener det ikke er forhold ved klagen av slik vekt at 
landbruksinteressene bør settes til side. Intensjonen bak LNF- formålet i kommuneplanens 
arealdel er å sikre landbruks, natur – og friluftsinteresser. Når fordeler skal avveies opp mot 
ulemper, er det de offentligrettslige hensyn for allmennheten og ikke den enkeltes fordeler 
det siktes til. 
 
Som vist av saksframlegget den 15.02.2022 er det lagt vekt på den gjeldene arealdelen for 
området. Det er per dags dato ikke vedtatt ny kommunedelplan for Øyer sør som gjelder 
omsøkt areal, og det vil ikke være grunnlag for å vurdere kriteriene for fradeling annerledes. 
Ved å la jordlovens delingsbestemmelser gjelde fram til detaljregulering har kommunen 
mulighet til å styre arealbruksutviklingen etter de langsiktige målene i landbrukspolitikken, 
samtidig som man kan finne praktiske løsninger overfor de som utvikler eiendommene til 
eksempelvis utbyggingsformål. Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med 
gjeldene landbrukspolitikk, hvor ett av hovedmålene er å skape robuste og ressurssterke 
bruk.  Utgangspunktet for delingsbestemmelsene skal være at deling tillates dersom det ikke 
går utover de interessene bestemmelsene skal verne om , jf M-2/2021.  
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Ved vurdering av søknader om fradeling i pressområder mellom landbruk og andre 
næringsaktører med andre interesser enn landbruk, må det legges særlig vekt på hvordan de 
landbruksmessige hensyn skal ivaretas. Tillatelse til fradeling uten at det foreligger særlige 
behov vil kunne gi en uheldig presedensvirkning, og en dreining mot å lettere kunne 
redusere og avskale ressursgrunnlaget for jordbruksareal i framtiden. For å kunne vurdere 
delingskriteriene etter jordloven §12 vil det følgelig måtte være konkrete formål med 
delingen som må ligge til grunn for vurderingen. Det har her blitt etterspurt i flere omganger 
hva søkers formål med delingen er, men det mangler konkrete svar på dette.  
 
Det følger av jordloven §1 tredje ledd at «Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. 
Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern 
om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag 
for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.» 
 
Det er i det aktuelle område viktig at hensynet til vern av arealressurser og arealformål i 
gjeldende reguleringsplaner blir godt ivaretatt. Ressursgrunnlaget for fremtidige drivere vil 
kunne bli redusert om man tillater en slik fradeling. Videre vil fradeling hvor hensikten er at 
arealet skal overføres til et foretak som ikke driver landbruksproduksjon bidra til å 
undergrave arealformålet. Det kan ikke hensyntas at klager ser på dette som uproduktive 
arealer da det er en udokumentert subjektiv vurdering.   
Det framkommer verken av søknaden eller klagen hvilken plan mottaker har for arealet. Det 
vil dermed ikke være grunnlag for å kunne si at dette vil kunne gi en driftsmessig god løsning, 
og heller ikke om det vil medføre drifts – eller miljømessige ulemper for landbruket. Uten et 
formål med hvordan et slikt areal er tenkt brukt, er det vanskelig å konkludere med om dette 
vil kunne gi gode driftsmessige løsninger, eller en tjenlig og variert bruksstruktur.  
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren  mener at det ikke er kommet nye momenter i saken som tilsier en 
annen vurdering enn vedtaket fra Plan – og miljøutvalget fra 15.02.2022 . Det er ikke 
grunnlag for å ta klagen til følge. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Mosetertoppen Hafjell AS sin klage på avslag om fradeling av et 12,8 daa stort areal på g/bnr 
16/1 i Øyer tas ikke til følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig 
avgjørelse. 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
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PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201301  
Arkivsaksnr.: 22/127     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Kommentarer til merknader i sammendrag 
2. Merknader 
3. Reguleringsbestemmelser revidert 
4. Høringsbrev 
5. Særutskrift sluttbehandling 2015 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
kommune følgende endring av reguleringsplan for Hafjell skistadion Mosetertoppen: 
 
Pkt. 4.8 Områder som bebygges med leilighetsbygg – nytt siste avsnitt: 
Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for 
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved 
utsjakting for porter. 
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller 
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig 
grunnmurshøyder.   
 
Pkt. 5.4 Nytt siste avsnitt: 
Det tillates leilighetsbygg innenfor arealformålet. For utnyttelsesgrad mm. vises det til 
bestemmelsenes pkt. 4.8. 
 
For senere revisjon eller endring av reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen, 
PlanID 201301, skal arealformålet SKI/SKT/V/P tilføyes med BFR, dersom dette kombinerte 
området ikke endres ytterligere. 
 
Saksutredning: 
Forkortelser i reguleringsplanen:  
SKI/SKT/V/P – område for skianlegg/skiløypetrasé/veg/parkering  
BFR – område for fritidsbebyggelse  
I det videre omtales reguleringsformålet SKI/SKT/V/P for skistadion. 
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FORMÅL  
Hensikten med planarbeidet er endring av bestemmelse for arealformålet på skistadion 
(SKI/SKT/V/P). Endringen har sin bakgrunn i feil/manglende samsvar i vedtatt plan mellom 
planbestemmelser i pkt. 4.8 og pkt. 5.4 som skulle hatt sammenfallende reguleringsformål 
(leilighetsbygg). I tillegg gjelder endringen justering av planbestemmelse som åpner for 
grunnmurshøyde slik at tråkkemaskin/løypemaskin kan komme inn i p-garasje under 
bebyggelsen. Dette er fremmet som en søknad om dispensasjon, men kommunen velger å 
vurdere dette inn i planendringen.  
 
 
PLANSTATUS  

Gjeldende plan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen ble 
vedtatt 19.02.2015. Området som blir berørt av 
planendringen er området avsatt til kombinert formål; 
SKI/SKT/V/P i planen, og vises midt i bildet.  
 
 
 
 
 

BAKGRUNN  
Reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen ble vedtatt 19.2.2015, sak 7/15. I 
ettertid er det blitt oppdaget manglende samsvar mellom prosess, innhold og 
planbestemmelse ved sluttbehandling i 2015. Dette gjelder reguleringsbestemmelse pkt. 4.8 
for BFR med leilighetsbygg og pkt. 5.4 som omfatter bestemmelser for skistadion.  
 
I pkt. 4.8 (som gjelder for BFR) står det at også skistadion kan bebygges med leilighetsbygg, 
mens det i pkt. 5.4 står at skistadion er kombinert formål bestående av skianlegg, skiløype, 
veg og parkering. Altså åpner ikke pkt. 5.4 for leilighetsbygg på skistadion. Her er det 
manglende samsvar mellom bestemmelsene og mellom bestemmelsene og 
reguleringsformål i plankartet.  
 
Ved gjennomgang av saksframlegg og særutskrift for behandlingen i 2015 viser disse at 
skistadion til sluttbehandling av planforslaget ble foreslått og tiltenkt utbygging med 
leiligheter, jf. rådmannens kommentar pkt. 2 til merknad fra Oppland fylkeskommune datert 
11.2.2014; « Bestemmelsene er nå supplert med eget punkt om definisjoner, der dette er 
angitt (§4.4).Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på BFR11 ved stadion og på 
SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive 
skiløpere mv. Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på områdene … spesielt mot stadion 
(spesielt BFR11, men også 4 og 7), samt på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige 
leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv.»  
 
I kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer, ble bestemmelsenes pkt 5.4 ikke 
korrigert mht. å oppdatere denne med byggeformål tilsvarende pkt. 4.8. Dette skulle vært 
gjort for å kunne åpne for leilighetsbygg på skistadion.  
Siden denne påkrevde sammenheng har falt ut ved sluttvedtak, og det er helt klart at 
intensjonen var å tillate leilighetsbygg på skistadion, fremmer Øyer kommune denne 
planendringen som en endring av reguleringsplan etter § 12-14 i plan- og bygningsloven. 
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Siden endringen i hovedsak retter opp feil gjort ved sluttbehandling anser 
kommunedirektøren endringen som så minimal at det varsles oppstart og gjennomføres 
høring i sammenfallende prosess.  
 
VARSLING AV PLANENDRING OG HØRING  
På grunnlag av over nevnte forhold varslet kommunedirektøren oppstart av planendring og 
høring av planendring i samme brev. Planendringen omfatter endring av bestemmelse pkt 
5.4 med supplering av leilighetsbygg som reguleringsformål/byggeformål i området 
SKI/SKT/V/P.  
 
For å realisere leilighetsbebyggelse på skistadion har utbygger søkt rammetillatelse for 
oppføring av bebyggelse med leiligheter og tilhørende anlegg. Det var i denne 
søknadsbehandlingen at manglende samsvar mellom bestemmelsene ble avdekt.  
 
I rammesøknad fremgår det at det er planlagt parkering under terreng/under bebyggelse 
med ca. 180 p-plasser. Det er avsatt en p-plass pr. leilighet. Resterende p-plasser er til fri 
benyttelse. I tillegg er det planlagt garasje/parkering for tråkkemaskin/løypemaskin. For å 
kunne ivareta adkomst for 3 løypemaskin(er), må grunnmurshøyde være 5 meter og det må 
gjøres en utsjakting i bredde for 2 porter.  
 
Kommunedirektøren finner å kunne fremme denne endringen i samme prosess,  
slik at planendringen også omfatter økt grunnmurshøyde på nordvestre hjørne av 
bygningsmassen på skistadion. Denne endringen må inngå i bestemmelsen som omfatter 
BFR-områder, da dette er den eneste bestemmelsen som angir høyder for grunnmur. Det 
foreslås også at det gis adgang for utsjakting til garasjeporter for løypemaskiner i denne 
planendringen med innarbeiding av bestemmelser for å imøtekomme dette. Se vedlegg for 
tegninger.  
 
PLANBEHANDLING  
Plan og bygningslovens § 12-14 andre ledd: Kommunestyret kan delegere myndigheten til å 
treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke 
berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne 
av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å 
uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9.  
 
Kommunen skal selv vurdere hva som ligger i at endringene «i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig og heller ikke går ut over hovedrammene i planen».  
Justering av grenser og arealformål, samt endringer i arealformål kan komme innenfor 
definisjonen. Det må imidlertid i den konkrete vurderingen tas hensyn til hva slags tiltak det 
gjelder og hvilke interesser som blir berørt. Dersom nasjonale eller viktige regionale 
interesser anses berørt, vil det ikke være aktuelt å gjennomføre endringen etter den enklere 
prosessen. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker, som 
gjør at det er nødvendig å se endringen i en større sammenheng, vil det heller ikke være 
aktuelt å behandle den uten ordinær prosess. Det må i det enkelte tilfellet vurderes om det 
gjelder endringer som «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig». En 
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endring som berører viktig infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak planen 
inneholder vil kunne falle utenfor. 
 
Meningen er at det bare skal være aktuelt å ha den enklere saksbehandlingen for endringer 
som ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra nabo eller andre berørte vil imidlertid ikke 
nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den enklere måten. Heller ikke 
vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette. Imidlertid vil merknader fra 
berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at endringen må behandles 
videre etter en ordinær planprosess. 
 
Muligheten til å gjøre endringer etter bestemmelsen omfatter også å vedta utfyllinger 
innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, selv om ordet utfylling ikke lenger fremgår 
direkte av ordlyden i bestemmelsen. Ordet utfylling er overflødig, fordi det omfattes av det 
generelle og mer vidtrekkende begrepet endringer. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
 
Vurdering av merknader 
Det har kommet 8 merknader til endringen ved fristens utløp. Dette omfatter merknader fra 
Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet, 5 merknader fra beboere i 
området samt merknad fra ØTI.  
ØTI skriver i sitt tilsvar til høringen at de ikke har merknader til endringen. Innlandet 
fylkeskommune skriver i sitt tilsvar til høringen at de anbefaler en 3D-illustrasjoner eller snitt 
som følger planforslaget videre. Fylkeskommunen forutsetter at kommunestyret var 
innforstått med at dette var intensjonen for området SKI/SKT/V/P under sluttbehandlingen i 
2015.  
 
Statsforvalteren i Innlandet har i sitt tilsvar ingen vesentlige merknader til saken.  
 
Innkomne merknader fra naboer/berørte parter er svært omfattende og er dels 
sammenfallende. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer er lagt 
ved, vedlegg 1. Samtlige merknadene er sammenstilt i et dokument, vedlegg 3.  
 
 
Kommunedirektøren finner at merknadene fra gjenboerne kan oppsummeres i tre 
hovedpunkter: 

1. Det var ikke intensjonen med planen å tillate leilighetsbygg på SKI/SKT/V/P 
2. For å tillate leilighetsbygg på SKI/SKT/V/P må det gjennomføres fullstendig 

planprosess. 
3. Arealformål i plankartet er ikke korrekt angitt. 

 
Ad. Pkt. 1 
Kommunedirektøren erkjenner at planprosessen i 2015 med all fordel kunne vært bedre 
gjennomført. I det legges det forventninger til regulant om å foreslå redigering av 
plandokumentene slik som de i dialog etter offentlig ettersyn burde tatt initiativ til. Likeledes 
burde Øyer kommune selv sett nødvendigheten av dette dersom regulant ikke tok slik 
initiativ. Når det gjennomføres plangrep som ikke speiles i dokumentene som har vært på 
offentlig ettersyn, bør disse dokumentene enten redigeres, eller det bør legges ved et notat 
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som omtaler endringene som skal «overstyre» planbeskrivelse som har vært på høring der 
det er nødvendig å forklare hvorfor det er avvik mellom dokumenter. Slik oppnås sporbarhet 
i planprosessens juridiske dokumenter. Kommunedirektøren vil ta lærdom av dette i 
kommende plansaker. 
 
Det burde vært foretatt endring av plankartet før sluttbehandling slik at SKI/SKT/V/P hadde 
endret formål til kombinert formål BFR/P på hovedområdet og SKT/V på den delen av 
arealformålet som skulle sørge for planfri kryssing av skiløype over vegen inn til skistadion. I 
tillegg kunne det blitt tatt inn bestemmelser for dette konkrete området med hensikt å 
ivareta anleggselementene dersom dette er nødvendig. Det er ikke sporbart i saksgangen 
hvorfor dette ikke ble gjennomført.  
 
En slik endring ville også utløst et nytt offentlig ettersyn. Nytt offentlig ettersyn ville trolig 
vært uproblematisk mht. merknader, da dette hadde imøtekommet de offentlige 
myndigheters merknader ved 1. gangs høring. Uttalelser fra dagens naboer ville ikke vært 
aktuelle. Det var kun grunneiere, idrettslaget og evt. interesseorganisasjoner som i tillegg til 
regionale myndigheter var høringsparter den gang. 
 
Planvedtaket, 19.2.2015, ble ikke påklaget og utbyggere har forholdt seg til bestemmelsene 
for utvikling av områdene. Flere av BFR’ene har valgfri utnyttelse, slik at utbygger kunne 
tilpasse utviklingen etter marked og strategi for utvikling. Under vises et oppsett over 
utbyggers valgmuligheter innenfor de enkelte byggeområdene. 
 

  BFR1 BFR2 BFR3  BFR4 BFR5 BFR6 BFR7 BFR8 BFR9 BFR10 BFR11 SKI/SKT/V/P 
Enkelttomter x x x         x x   x   
Småtomter x x x         x x   x   
Tuntomter       x x x x     x x   
Leiligheter       x x x x     x x x 
 
Kommunedirektøren finner at det både var utbyggers og administrasjonens hensikt å åpne 
for leilighetsbygg på skistadion. Det fremgår ikke i saksforberedelsene til sluttbehandling at 
det ble vurdert om utnyttelsesgrad, høyder og volumer innenfor skistadion hadde behov for 
å endres eller tilpasses sin særegne plassering tett knyttet opp til SKI1, som utgjør 
hovedarealet for skiarrangementer. Det ble heller ikke gjort noen vurderinger om at 
skistadionområdet også burde huse arrangementsbygninger; garderobe/dusjfasiliteter, 
varmestue, toaletter. I så måte er kommunedirektøren av den oppfatning at skistadion på 
plankartet burde blitt endret slik at utbyggers intensjon med området ble speilet i plankart 
og bestemmelser. Men dette ble ikke gjort i 2015. Endringen som ble gjort var kun halvvegs 
mht. korrekt uttegning av plankart og bestemmelser. Likevel finner kommunedirektøren at 
intensjonen til utbygger og kommunedirektør den gang trolig var å åpne skistadion for 
leilighetsbygg, der utnyttelsesgraden for slike bygg fremgår av pkt. 4.8. Frihetsgradene for å 
utvikle de ulike BFR gjenspeiler også dette synet. 
 
Ad. Pkt. 2 
Plan- og bygningslovens bestemmelser om revidering av reguleringsplaner er blitt forenklet i 
den senere tid, og det ligger til planmyndigheten å vurdere om planendringen er av en slik 
art at den kan gjennomføres gjennom en prosess som kun hører berørte parter og 
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myndigheter før det fattes vedtak. Vedtaket kan, dersom det er delegert slik myndighet, 
fattes av administrasjonen. Slik planprosess kan gjennomføres selv om det i høringsperioden 
kommer negative merknader fra myndigheter, naboer/gjenboere, men dersom 
myndighetenes merknad har karakter av innsigelse, vil det være ordinær planbehandling. 
 
Planendringen ansees å være av korrigerende karakter. Planprosessen for vedtak av planen i 
2015 var mangelfull, hva gjelder både innhold i plandokumenter og manglende nytt ettersyn 
etter ønsket formålsendring som følge av høringsinnspill.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets reguleringsplanveileder omhandler også 
planprosess for å endre eksisterende reguleringsplaner. Der står det blant annet: «Hva som 
ligger i at endringene «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og heller 
ikke går ut over hovedrammene i planen» må vurderes av kommunen konkret i det enkelte 
tilfellet. Justering av grenser for arealformål vil som tidligere kunne være aktuelt. Det kan 
også være mulig å gjøre endringer i arealformål. Det må imidlertid i den konkrete 
vurderingen tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke interesser som blir berørt. 
Dersom det gjelder tiltak i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser som gir 
grunnlag for innsigelse, vil det ikke være aktuelt å gjennomføre endringen etter den enklere 
prosessen. Dersom endringen får konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker som 
gjør at det er nødvendig å se endringen i en større sammenheng, vil det heller ikke være 
aktuelt å behandle den uten ordinær prosess.  
 
Det må i det enkelte tilfellet vurderes om det gjelder endringer som «i liten grad vil påvirke  
gjennomføringen av planen for øvrig». En endring som berører viktig infrastruktur eller har  
sammenheng med andre tiltak planen inneholder vil kunne falle utenfor.  
 
Viktige grøntstrukturområder som turdrag, friområder og parker er omfattet av  
delegasjonsforbudet. Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om det er  
tale om viktige natur- og friluftsområder og grøntområder. Størrelsen behøver i så måte ikke 
være avgjørende, både små og store områder kan være viktige. Beliggenheten og  
menneskenes bruk vil kunne ha betydning, men også «kvalitetene» på området, som f.eks.  
naturtyper og arter, ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten etter friluftsloven mv.  
Departementet legger til grunn at også hensynet til jordvern er viktig. 
 
Det er i lovforarbeidene forutsatt at den enklere saksbehandlingen for endringer i plan bare  
gjelder så langt endringene ikke er spesielt konfliktfylte. Protester fra naboer eller andre  
berørte vil imidlertid ikke nødvendigvis føre til at endringen ikke kan gjennomføres på den  
enklere måten. Heller ikke vil enhver merknad fra berørte myndigheter forhindre dette.  
Imidlertid vil merknader fra berørte myndigheter som har karakter av innsigelse, føre til at  
endringen må behandles videre etter en ordinær planprosess og at vedtaket må fattes av  
kommunestyret selv.  
 
Muligheten til å gjøre endringer etter bestemmelsene i § 12-14 annet ledd omfatter også å  
vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen, selv om ordet utfylling ikke  
lenger fremgår direkte av ordlyden i bestemmelsen. Ordet utfylling er strengt tatt overflødig, 
fordi det er omfattet av det generelle og mer vidtrekkende begrepet endringer.»  
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Kommunedirektøren er av den oppfatning at endringen har som hovedhensikt å rette 
plandokumentene slik at de blir i tråd med intensjonen før sluttbehandling. I saksframlegget 
til sluttbehandling skriver kommunedirektøren: «Det er svært viktig å kunne ha 
leilighetsbygg på BFR11 ved stadion og på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige 
leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv. Det er i reviderte bestemmelser lagt opp 
til at leilighetsbygg ikke tillates på BFR1, 2 og 3, da disse ligger inntil allerede utbygde 
områder, eller områder under utbygging. Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på områdene 
lenger unna, spesielt mot stadion (spesielt BFR11, men også 4 og 7), samt på SKI/SKT/V/P 
(Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv. Disse 
ligger da såpass langt unna områder som er tatt i bruk at det ikke vil påvirke disse. Videre vil 
kjøpere / utbyggere i disse nye områdene være klar over mulighetene for leilighetsbygg når 
de kjøper / starter opp.» (Kommunedirektørens understrekning). 
 
Regionale myndigheter har ikke hatt merknader av betydning. Kun fem gjenboere har gitt 
merknad. Det er sendt ut høringsbrev til alle innenfor planområdet, i underkant av 250 
personer. Det er kun de gjenboerne som blir direkte berørt hva gjelder utsikt som mener 
dette er en prosess som ikke kan gjennomføres. Kommunedirektøren finner at de negative 
merknadene fra fem gjenboere ikke er av en slik art at planprosessen ikke kan gjennomføres 
med forenklet saksgang for planendring. Kommunedirektøren finner heller ikke at de andre 
elementene veilederen trekker frem som eksempler som utløser full planprosess kan komme 
til anvendelse her. Skistadion var avsatt til et kombinert anleggsformål og kan ikke ansees å 
være av verdi for friluftslivet i så måte. Ikke er skistadion et viktig element for infrastruktur 
eller annen utvikling av reguleringsplanen slik den nå foreligger.  
 
Ad. Pkt. 3 
Som grunnlag for et plankart lages en sosi-fil. Det er rigide regler for hvordan kodene 
sammensettes. Koden i gjeldende sosi-fil for området er kombinert formål – kode 1900 og 
kombinasjonene er oppgitt; SKI, SKT, V, P. Dersom fritidsbebyggelse skal kombineres med 
andre hovedformål er også koden 1900, der hovedformålene angis i bokstavkombinasjoner. 
Inne på skistadion burde sosikoden i 2015 vært kode 1900 med hovedformålene 
BFR/SKI/SKT/V/P.   
 
Lesbarhet og forståelse for hva arealene kan brukes til skal helst være entydig i plankartet. 
Kommunedirektøren er enig med gjenboerne at arealformålets bokstavkoder (SKI/SKT/V/P) 
hører inn under «anleggsformål» og «samferdselsformål». Det er en mangel at 
kombinasjonen ikke ble utvidet med BFR i 2015. Slik plankart og bestemmelser fremstår er 
det problematisk i forhold til forutsigbarhet for naboer, berørte parter om hva skistadion 
skal inneholde. Bokstavkombinasjonen kan forlede. Det er ingen supplerende informasjon 
om hva SKI/SKT/V/P skal inneholde utover bokstavangivelsene når man leser videre teksten i 
pkt. 5.4.  
 
Det er først om man leser bestemmelsene for det enkelte arealformålet at det fremkommer 
hva som kan inngå i kombinasjonsformålet. SKI er definert i pkt. 5.3 og åpner for bebyggelse 
med bygningsstørrelser angitt til hver BYA 100 m2 og mønehøyde 5,5 m. SKT er definert i pkt. 
5.4. V er definert i pkt. 6.1. Parkering er ikke nærmere spesifisert som eget formål. Det er 
først om man leser pkt. 4.8 at det fremgår at området også kan bebygges med 
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fritidsleiligheter. Kommunedirektøren ser at dette er uheldig og tar til etterretning at 
plankartet ikke er entydig sammenholdt med planbestemmelsene. 
 
Kommunedirektøren finner at arealformålet på skistadion også kan bebygges i tråd med SKI-
formålet. Når en gjenboer da henviser til egen forventning om at omkringliggende 
bygningsmasse på skistadion skal ha mønehøyde 5,5 m har kommunedirektøren forståelse 
for at volumene angitt for BFR-områdene fremstår som voldsomme for vedkommende. 
 
Likevel finner kommunedirektøren at det i 2015 ikke ble tatt høyde for at fritidsbebyggelse 
innenfor skistadion skulle ha et mindre volum enn de andre byggeområdene for 
fritidsbebyggelse; mønehøyde 12,7m og gesimshøyde 9,2m over ferdig grunnmur. BYA 35%. 
Kommunedirektøren finner at arealformålet SKI/SKT/V/P ikke er korrekt angitt i plankartet 
for å åpne for fritidsbebyggelse. Det foreslås derfor at det inntas et avsnitt i pkt. 5.4 som 
åpner for dette. Dette vil øke innsikten i hva som tillates innenfor arealformålet. 
 
Endringene på grunnmurshøyder for å tillate adkomst for tråkkemaskiner i parkeringskjeller 
finner kommunedirektøren å kunne akseptere. Alle måleregler er angitt fra gjennomsnittlig 
planert terreng.  
 
Kommunedirektøren finner at denne planendringen kan gjennomføres i hht. pbl § 12-14 
[2][3], men på grunn av merknadene der dette stilles spørsmålstegn ved, legger 
kommunedirektøren vedtaket fra for politisk behandling. Dette anses å være i tråd med pbl 
§ 12-14 [1]. Kommunedirektøren anser at en slik endring kan varsles og høres samtidig. 
Dersom det hadde kommet merknader som bar preg av innsigelse måtte planen ha fulgt en 
bredere prosess med høring, og at varsel- og høringsbrevet hadde blitt redusert til et 
oppstartsvarsel. Kommunedirektøren anser ikke at det har kommet inn merknader av en slik 
karakter fra regionale myndigheter. Videre er det kun kommet inn 5 merknader fra over 200 
gjenboere. Medvirkningsprosessen anses da å være ivaretatt og planendringen kan tas til 
sluttbehandling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
kommune følgende endring av reguleringsplan for Hafjell skistadion Mosetertoppen: 
 
Pkt. 4.8 Områder som bebygges med leilighetsbygg – nytt siste avsnitt: 
Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for 
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved 
utsjakting for porter. 
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller 
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig 
grunnmurshøyder.   
 
Pkt. 5.4 Nytt siste avsnitt: 
Det tillates leilighetsbygg innenfor arealformålet. For utnyttelsesgrad mm. vises det til 
bestemmelsenes pkt. 4.8. 
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For senere revisjon eller endring av reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen, 
PlanID 201301, skal arealformålet SKI/SKT/V/P tilføyes med BFR, dersom dette kombinerte 
området ikke endres ytterligere. 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan  
Kommunedirektør 
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GBNR 17/2 - BEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNAD - BYGGETILTAK I LNF OG 
BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 017/002  
Arkivsaksnr.: 22/1220     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, revidert 30.3.22.  
Tegninger  
Situasjonsplan 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 22/1220 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for bygging utenom stedbunden næring. Søknaden omfatter et tilbygg til 
hovedhuset på eiendommen. I tillegg innendørs utbedringer som ikke er søknadspliktige ifølge søker. 
Imøtekommelse av søknaden krever også dispensasjon fra 100 meters byggeforbudssone til 
vassdrag. Aktuell bygning er ca. 80 meter unna bekken. 
 
De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad:  
Det søkes om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gbnr. 17/2, Lyseng. Det opplyses at 
det er planer om å etterisolere og oppgradere innvendig samtidig. Det opplyses at sistnevnte 
arbeider er unntatt søknadsplikt. 
 
Tilbygget skal ha takvinkel på 30 grader, som eksisterende bebyggelse. Gesimshøyde er planlagt til 
2,9 m over grunnmur og mønehøyde 4,45 m. Det presiseres i søknaden at det er prosjektert godt 
tilpasset terrenget, og det er eksisterende bygningsmiljø som har satt premissene for utforming. 
Plasseringen er valgt for å opprettholde eksisterende bygningsstruktur og tunform på eiendommen, 
og for å bevare byggeskikken.  
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Søknaden begrunnes med nødvendig oppgradering og energieffektivisering av hovedhuset. 
Plassering av nytt tilbygg på hovedhuset på gården er valgt for å opprettholde eksisterende 
bygningsstruktur og tunform på gården, for å bevare den tradisjonelle byggeskikken. 
 
Om eiendommen: 
Eiendommen er et eldre gårdsbruk fra tidlig 1900-tall med flere bygninger. Det er rimelig å gå ut ifra 
at eiendommen ble fradelt som boligbebyggelse. Gjeldende status på eiendommen er 
boligbebyggelse i LNF. 
 
Dispensasjonsbehandling  
Å imøtekomme søknaden slik den foreligger betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør for 
bygging/tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. I tillegg søkes det dispensasjon fra forbud 
mot 100 meters byggeforbudssone mot vassdrag. 
 
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.  
Kommunedirektørens vurdering er at det er nødvendig med høring hos 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). 
Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone. Det er også 
bestemt i kommunedelplanen at det er forbud mot bygge -og anleggstiltak 100 meter fra vassdrag. 
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Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. pbl. § 19-1  
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. Saken er sendt aktuelle myndigheter 
for uttalelse. I dette tilfellet er kommunedirektørens vurdering at deres interesseområde ikke blir 
utfordret på en måte som ikke blir ivaretatt gjennom dispensasjonsbehandlingen. 
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser er varslet. Det har ikke kommet inn merknader til søknaden fra 
naboer. 
 
Plangrunnlaget  
Bebyggelsen på gbnr. 17/2 ligger i kommunedelplan Øyer sør (KDP). 
 
 

 
 

 
 

 
 
Pbl. § 1-8 har også forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i 100 meters sone.  
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Om ny kommunedelplan: 
I arbeid med ny kommunedelplan vil denne eiendommen etter all sannsynlighet vil bli vurdert lagt 
inn i arealkategorien LNF spredt bolig. Det innebærer at maksimal tillatt utnyttelsesgrad blir 300 m² 
BYA. Det knyttes noen kommentarer til dette i vurderingen.  
 
Vurdering: 
Ulike forhold som må vurderes før 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:  
Vannforsyning er brønn, og det er septiktank/spredningstank ifølge eiere. 
 
Tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene, de er ivaretatt i forbindelse med eksisterende 
bebyggelse. Tiltak vil etter all sannsynlighet ikke føre til økt bruk av eiendom eller ytterlige bruk av 
veg. 
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er derfor 
ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. 
 
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. 
 
Kultur 
Det er ikke registrert verneverdige eller SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. 
 
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 
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Ingen forhold av betydning for samfunnssikkerhet. Det er lagt inn flomsone mot bekk i nærheten, 
men planlagt tiltak kommer ikke i berøring med den. 
 
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. 
 
LNF-formålet: 
Imøtekommelse av søknaden vil medføre dispensasjon fra at bare tiltak knyttet til stedbunden 
næring skal tillates i LNF-område. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn 
til landbruk, natur og friluft. Denne eiendommen er en boligeiendom i LNF.  
 
Innenfor LNF-formålet skal det videre tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn. 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. Disse er ikke utfordret i denne saken. 
 
Tiltakene er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. Bebyggelsen vil 
utvides noe mot sør, men dette vil ikke medføre press på dyrket mark eller driftsulemper for 
landbruket i området. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side.   
 

 
 
Fra byggegrense mot vassdrag: 
Iht. pbl. § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. I slike tilfeller skal det tas særlig 
hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I 
kommunedelplanens arealdel er det i tillegg inntatt forbud mot byggetiltak innen 100 meter fra 
vassdrag. 
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Denne eiendommen er allerede bebygd, og hensynene bak forbudet utfordres i mindre grad. Et 
fundamentalt hensyn bak forbudet er fare for privatisering, det er ikke aktuelt her. Heller ikke 
bevaring av strandsone eller inngrep i den. Man står da gjerne igjen med krav til samfunnssikkerhet, 
men denne bebyggelsen ligger over 80 meter unna bekken, og ønsket byggetiltak godt utenfor 20 
meters buffer som ligger inne. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side.   
 
Om maksimalt tillatt utnyttelsesgrad: 
Maksimal utnyttelsesgrad er ikke fastsatt for denne kategorien eiendom i gjeldende 
kommunedelplan. Eiendommen er en uregulert boligeiendom i LNF, med areal på ca. 3480,3 m². 
Eiendommen er stor, er opprinnelig et gardstun, og er derfor vanskelig å sammenligne med ordinære 
boligeiendommer i samme arealkategori. Det taler etter kommunedirektørens syn for at bebygd 
areal sett i forhold til eiendommens karakter og størrelse må vurderes spesielt i en 
dispensasjonsbehandling. 
 
Flere av dagens bygninger er oppført når eiendommen hadde en annen bruk/annet behov, og er kun 
av historisk verdi på dagens boligeiendom. Dersom eiendommen blir lagt til formål LSB i ny KDP og 
bestemmelsene videreføres som 300 m² BYA vil dette etter all sannsynlighet bli gjeldende for 
eiendommen. Med planlagte byggetiltak legges det til grunn at bebyggelsen vil utgjøre ca. 280 m² 
BYA. 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 
LNF-formål: 
Fordeler ved å innvilge dispensasjon er videre at tilbygget oppføres på en allerede bebygd eiendom, 
på eksisterende bygning. Ubebygde arealer berøres i mindre grad. Dette er i tråd med kommunens 
ønske å bevare bygninger i stedet for å rive og bygge nytt. Utbyggingen vil etter det 
kommunedirektøren kan bedømme bli godt tilpasset området og bygningenes arkitektur, og planene 
synes helhetlige og gjennomtenkt.  
 
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være begrunnet i 
grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å legge vekt på 
tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver påberope seg fordeler 
som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Ønsket om å utnytte sin eiendom 
på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening altså kunne vektlegges til en viss 
utstrekning. I denne saken er søknaden begrunnet med at eksisterende hovedhus ikke er tilstrekkelig 
funksjonelt for familiens behov. Å tilrettelegge for en bebyggelse som kan utnyttes på en tilstrekkelig 
moderne og funksjonell måte er en fordel også for senere bruk av eiendommen. 
 
Det er vurdert å rive eksisterende bebyggelse, men den er oppført i en karakteristisk tunform, og det 
er ønskelig å bevare dette særpreget, og endre uttrykket i minst mulig grad.  
 
Ulemper som er aktuelle å vurdere i slike saker er påvirkning på allmennhetenes frie ferdsel og 
utøvelse av friluftsliv. Utbyggingen er knyttet til eksisterende bebyggelse og vil ikke gå ut over dette. 
Også i denne vurderingen er hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra relevant. 
Vilkåret om at fordelene må være «klart større» enn ulempene, innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
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fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Det er ikke ulemper 
knyttet til LNF-formålet for tiltakene som omsøkt. 
 
Ulemper ved å tillate tiltaket er etter kommunedirektørens vurdering små. 
Det bør etter kommunedirektørens mening legges til rette for at familien kan ha en funksjonell 
bosituasjon på eiendommen. Dette er forholdsvis små fordeler i den store sammenhengen, men i 
tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større vekt. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
Byggeforbud mot vassdrag: 
Fordelene ved å tillate tilbygget som omsøkt er at det er gjort vurderinger av bebyggelsen som 
helhet, og at det er mest hensiktsmessig med denne løsningen. Ubebygde arealer berøres ikke, og 
tiltaket vil ligge lenger unna vassdraget enn øvrig bebyggelse. Økt privatisering eller hinder for 
allmennheten er ikke et tema. Som beskrevet tidligere kommer ingenting av det planlagt i konflikt 
med buffersonen mot bekk.  
 
Konklusjon: Fordelene 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 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 vil kun være et fåtall sammenliknbare eiendommer, da tilsvarende kun vil være 
eksisterende gardsbruk hvor tunet er fradelt/og evt. omdisponert.  
 
Med en ny kommunedelplan vedtatt med klare bestemmelser for utnytting er det mindre sjanse for 
at lignende saker oppstår. Det skal meget gode grunner til for å dispensere fra en ny plan med klare 
bestemmelser for utnytting. Man vil mest sannsynlig ikke få samme situasjon med landbruksbygg på 
rene LSB-eiendommer, som bestemmelsene er ment for. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for formål utenom 
stedbunden næring på gbnr. 17/2.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
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Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for formål utenom 
stedbunden næring på gbnr. 17/2.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å ikke gi dispensasjon ut ifra 
sitt frie forvaltningsskjønn. Dette begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i 
andre hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.04.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 22/1263     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
 
KLIMAVENNLIG STEDSUTVIKLING I HYTTEKOMMUNER - REFERAT FRA MØTE MED 
SAMARBEIDSKOMMUNENE m/vedlegg 
 
SAMARBEIDSAVTALE MJØSBYEN 
 
MØTEREFERAT 17.3.22 - STYRINGSMØTE MJØSBYEN m/vedlegg 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


