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OFFENTLIG ETTERSYN - ROÅKER HYTTEGREND - PLANID 201904 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: REGPL 201904  
Arkivsaksnr.: 20/1120     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 26.03.21 
Planbestemmelser, sist revidert 30.03.21 
Planbeskrivelse, sist revidert 02.02.21 
ROS-analyse, datert 10.11.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplan for Øyer, vedtatt 2018 
 
Sammendrag: 
Reguleringsplan for Roåker legger til rette for 41 frittstående enkelttomter til 
fritidsbebyggelse av middels standard. Kommunedirektøren anbefaler at planen legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
Det tilrettelegges for fritidsbebyggelse av middels standard, med innlagt strøm og 
muligheten for boring av vann på fritidstomtene, men ikke innlagt vann. Innenfor 
planområdet er det foreslått 37 nye fritidstomter, og det er i tillegg 4 eksisterende tomter 
innenfor plangrensen. På tre av de eksisterende tomtene er det i dag fritidsboliger. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Planråd på vegne av Roåker Hyttegrend AS v/ Fredin Wiker. 
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger helt nord-vest i Øyer 
kommune, i fjellområdet Roåker. 
Området for øvrig preges av spredte 
seterhus med omkringliggende dyrka 
mark og skog, noe spredt 
fritidsbebyggelse, samt 30 hytter på 
Grønåsen hyttefelt som ligger 500 m 
lengre sør for planområdet. 
Planområdet ligger rett i overkant av 
800 moh. og størsteparten omfattes av 
vernskog. Områdets hovedatkomst fra 
øst er fra E6 på Tretten eller Fåvang, og Planområdets plassering
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deretter fylkesveg 2532, og så til slutt inn på Roåkervegen (privat veg.) Vegrettigheter er for 
øvrig avklart. 

 
 
PLANSTATUS OG PLANPROSESS 
I Kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.09.2018, er det avsatt et 
område for fremtidig fritidsbebyggelse på Roåker øst, benevnt 
som BF1. Området er avsatt til fritidsbebyggelse med middels 
standard, og det er i kommuneplanen gitt bestemmelser om at 
det for nye fritidsboliger i området skal utarbeides 
detaljreguleringsplan, jf. PBL § 11-9 nr. 1 før området kan bygges 
ut.  
 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid ble annonsert i GD 13.03.20 og varslet med brev til 
berørte parter 06.03.20, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Øyer kommune sine 
hjemmesider. Frist for merknader i annonse ble satt til 10.04.20. Det kom inn 6 merknader til 
varsel om oppstart av planarbeid. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og 
innarbeidet i planbeskrivelsen. 
 
PLANFORSLAGET 
Arealutnyttelse og utforming 
Tomtene er gitt en romslig størrelse på ca. 1,1 daa, som gir grønne kvaliteter rundt hyttene. 
For å opprettholde kvaliteten mellom hyttene, er det stilt krav til at eksisterende vegetasjon 
skal søkes bevart på den ubebygde delen av tomta.  
 
Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, uthus og anneks. Samlet kan 
bygningsmassen ha et maksimalt bebygd areal på 20% BYA og 125m2 BYA. Det skal i tillegg 
avsettes 2 parkeringsplasser på 40m2 tilsammen. Det tillates kun en boenhet. Det skal videre 
benyttes materialer og farger tilpasset natur og tradisjon, som tre, naturstein, skifer og torv. 
Alle hytter skal ha saltak slik at området gis en helhetlig utforming. Tak skal tekkes med tre, 
skifer eller torv.  

Ortofoto Dagens situasjon

Kartutsnitt fra kommuneplanen
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Landskapstilpasning 

De nye tomtene er lagt i terrenget 
med hensyn til kulturlandskap og 
fjernvirkningvirkning. Tomtene er 
plassert i arealeffektive «klynger», 
slik at det ikke må bebygges mer vei 
per tomt enn nødvendig. Hver veg 
er prosjektert som en blindveg inn 
til hver «klynge» for å unngå 
gjennomkjøring og minimere 
trafikken internt i hyttegrenda. Der 
byggegrunn er brattere enn 1:4, 
skal hytte oppføres med 
sokkeletasje. 
 
 
 

Vann og avløp 
Det er ikke tillatt å legge vann inn i hytta. Det kan borres egen vannkilde på eiendommen, 
men det kan kun føres til kran på yttervegg. Det er etablert et eget vannpunkt innen 
området som kan benyttes som vannpost for nye hytter. Dette vannpunktet har god 
vannkvalitet og punktet er sikret med egen hensynssone. 
 
Det kan videre etableres cisterne løsning for vann med utslipp til gråvannsanlegg etter egen 
søknad. Toalettløsning kan være multrom-/biologisk og «jetz-system» (vakum toalett). 
Nedgravde tanker må omsøkes som egen utslippssøknad til kommunen. Utedo tillates ikke. 
 
Friluftsliv og allmenne interesser 
Området blir mye brukt som utfartspunkt til friluftsaktiviteter sommer- og vinterstid. Ved 
innkjøringen til hyttegrenden er det derfor regulert inn to parkeringsplasser. Samtlige 
grøntområder rundt tomtene er regulert til friluftsformål. Etter avtale med grunneier kan 
det tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre sosiale samlingspunkt, 
samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter. Tilgjengeligheten mellom hyttene har vært 
viktig for å opprettholde ferdselsmuligheten for både beitedyr og folk. 
 
Massedeponi 
I det nordvestre hjørnet av planområdet er det lagt inn en hensynssone (benevnt H410_1) 
som er tenkt som deponi for overskuddsmasser i forbindelse med utbygging av hyttefeltet. 
Deponiet er lagt på nedsiden av atkomstveien og vil ikke bli synlig fra veien eller hyttefeltet. 
Mot vegen skal det settes igjen et belte med skog slik at området skjermes fra omgivelsene. 
Deponiet ligger i slakt hellende terreng ned fra vegen, og er tenkt benyttet for rene masser 
med røtter stein og markvegetasjon.  
 
 

Illustrasjonsbilde hentet fra planbeskrivelsen, som viser forslag til 
turløyper.
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Kulturminner 
Mellom tomt 15 og tomt 17 er det vist en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Dette er 
en nyere tids kulturminne i form av en jernvinne og er gitt en hensynssone. Den inngår for 
øvrig som en del av den helhetlige grønnstrukturen. 
 
Flom og overvann 
Iht. NVEs flomkart er det kun registrert flomfare 
nedstrøms i bekken. Videre tilsier 
høydeforskjellen fra bekkeløpet og opp til 
planlagt utbygging at flom ikke vil utgjøre noen 
fare for ny bebyggelse. Det er likevel lagt inn en 
hensynssone på 20 meter mot bekken i vest for 
å sikre mot erosjon.  
 
Når det gjelder overvann, er det satt krav om at 
det skal utarbeides en helhetlig overvannsplan 
før igangsettelse.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Denne ligger i sin 
helhet som vedlegg. Det ble avdekket to mulige uønskete hendelser:  
1. Brann i bygg/anlegg.  
2. Overvann fra fritidsbebyggelse.  
 
Begge disse forholdene er vurdert i planbeskrivelsen og vurdert som tilfredsstillende med 
tanke på risikonivå. Det er medtatt bestemmelser om overvann som utgjør risikoreduserende 
tiltak.   
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANPROSESS OG PLANFORSLAG 
Arealutnyttelse, utforming og landskapstilpasning 
Arealutnyttelsen er i tråd med kommuneplanen, og tomtestørrelsene på ca. 1 daa ansees å 
være egnet i dette området. Overordnede føringer tilsier at man skal tilstrebe en fortetting, 
noe som i utgangspunktet betyr mindre tomter og høyere arealutnyttelse. Likevel vurderer 
kommunedirektøren at Roåker er et natur- og seterpreget område hvor det er viktig å 
ivareta de grønne kvalitetene mellom hyttene. I tillegg er de politiske signalene at fortetting 
skal prioriteres i områder rundt Hafjell. Hensikten med å åpne for fritidsbebyggelse på 
Roåker, er å kunne tilby alternativ til Hafjellsområdet. Roåker er mer avsidesliggende, 
naturpreget og av enklere standard, og vil være med å skape et variert hyttetilbud i Øyer. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det er gjort et stykke arbeid ift. landskapstilpasning. Det 
fremgår av planbeskrivelsen at det er brukt mye tid i marka med GPS for å kvalitetssikre 
plassering av tomtene, samt aktiv bruk av 3D-modell. Dette har vært med på å danne 
grunnlaget for den overordnede planstrukturen. Videre er en del landskapsmessige hensyn 
sikret i bestemmelsene, dette gjelder bl.a.: 

NVE’s flomkart, med planområdet merket i rød strek.



  Sak 40/21 

 Side 7 av 58   

- Tunformasjon med mye grønt mellom tomtene. 
- Material- og fargevalg skal tilpasses natur og tradisjon  
- Fritidsboligen skal ha saltak med møne parallelt med kotene 
- Sokkelløsning på egnede tomter – krav der byggegrunn er brattere enn 1:4 
- Maksimal fylling er 1,5m og det skal være harmoni mellom skjæring/fylling. 

 
Generelt sett er det et relativt flate areal som er 
regulert til bebyggelse. Kommunedirektøren 
bemerker likevel at en del av tomt BFF18 utgjør 
skråning til tilgrensende kolle, og at tilnærmet 
halve tomten er brattere enn 1:3. Det er likevel 
tilstrekkelig areal til å plassere en hytte 
hensiktsmessig i vest, og bestemmelse om sokkel 
når terreng er brattere enn 1:4 vil sikre 
terrengtilpasning. Ved sluttbehandling kan det 
vurderes å justere tomtene, evt. plassere 
byggegrense for å unngå bygging i uegnet terreng. 

 
Hensyn til dyrka mark, seterlandskap og friluftsliv 
Landskapet omkring planområdet er et utpreget seterlandskap, med setrer og mye dyrket 
mark innimellom klynger av fjellvokst granskog. Utmarka er i aktiv bruk av beitedyr, og 
seterlandskapet på Roåker er godt vedlikeholdt. I forbindelse med kommuneplan og KU fra 
2018, ble det besluttet å redusere det opprinnelige arealinnspillet fra 125daa til 96daa slik at 
dyrka og dyrkbar mark uteble. Plankartet forholder seg til de vedtatte byggeområdene.  
 
Kommunedirektøren bemerker at bekken i vest med tilhørende flomfaresone hvor 
vegetasjon skal opprettholdes, vil fungere som en buffersone til seterlandskapet i vest. 
Videre er alle nye tomter plassert med god avstand til dyrka mark, mens det er de(n) 
eksisterende fritidsbebyggelsen/tomtene som grenser nærmest til dyrka mark i øst. I tillegg 
er det gjort et godt stykke arbeid ift. landskapstilpasning slik at bebyggelsen og tomtene 
tilpasses områdets preg.   
 
Etter søknad er det åpnet for at inntil 200 m2 av tunet på den enkelte tomt kan gjerdes inn 
med et sammenhengende gjerde. Iht. planbeskrivelsen er dette et viktig grep for å minimere 
interessekonflikter mellom landbruksnæringen og hytteeiere. Det er videre ivaretatt nok 
grøntareal mellom tomtene til å ivareta beiteinteresser.  
 
Kommunedirektøren bemerker at det er tillatt med gjerder både på Musdalssæter og Søre 
Grønåsen, som er de nærmeste hyttefeltene. I reguleringsplan for Musdalssæter er det 
åpnet for å gjerde inn 400m2 av tomten, men dette er et høystandard hyttefelt hvor det 
åpnes for bygningsmasse på inntil 180m2. Kommunedirektøren vurderer at 200m2 
inngjerding bør være tilstrekkelig og mer hensiktsmessig på et hyttefelt som Roåker, hvor 
maksimal bygningsmasse er 125m2. I nylig vedtatte reguleringsplan for Hundbergslia 
(03.12.20) med tilsvarende bygningsmasse, er det også inngjerding begrenset til 200m2.  
 
Området benyttes også aktivt i forbindelse med friluftsliv, og spesielt på vinterstid med 
skiløypene i nærområdet. Det er regulert inn parkeringsplass ved inngangen til planområdet, 

Deler av BFF18 ligger i bratt terreng
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som skal fungere som gjesteparkering og turparkering for andre besøkende. I tillegg er det 
bevart en del grøntareal mellom tomtene som er regulert til friluftsformål hvor det kan 
tilrettelegges for lek- og friluftsaktiviteter. 
 
Massedeponi 
Kommunedirektøren vektlegger miljøaspektet ved å anlegge lokalt deponi, fremfor å kjøre 
masser lenger vekk. Sone for massedeponi er lagt på nedsiden av atkomstveien og vil ikke bli 
synlig fra hyttefeltet. Mot vegen skal det settes igjen et belte med skog slik at området 
skjermes fra omgivelsene. Etter dialog med regulant er dette sikret som en 
vegetasjonsskjerm i plankartet. Kommunedirektøren er oppmerksom på at deponiområdet 

stedvis er svært bratt, men anerkjenner at kun svært minimale felt 
er brattere enn 1:2, som etter kommunedirektørens kunnskap 
utgjør kritisk punkt ift. erosjon. Kommunedirektøren bemerker 
videre at det ift. landskapsvirkning er positivt at deponiet ligger i 
en skråning vendt vekk fra hyttefeltet, og at planområdet for øvrig 
er relativt flatt som vil minimere overskuddsmasse som tilføres 
deponiet. Utover dette kan imidlertid ikke kommunedirektøren 
uttale seg om de geotekniske forhold. 
 
 

I forbindelse med reguleringsprosessen er det vurdert en alternativ plassering for deponiet, 
men denne vil ifølge regulant medføre bygging og utbedring av om lag 600 meter vei. Det 
valgte stedet vurderes som en mer sentral og oversiktlig plass, skjermet for omgivelser med 
lite transportbehov. Kommunedirektøren bemerker at deponi potensielt utgjør store 
landskapssår, men at hensyn til landskapet og omgivelsene er sikret i bestemmelsene. I 
dialog med regulant, er det også medtatt rekkefølgekrav om at det ved utarbeidelse av 
teknisk plan, skal legges ved plan for massedeponi (inkl. istandsetting etter ferdigstillelse.)  
 
Kulturminner 

Det er registrert en tuft etter jernvinne i SERFRAK-
registeret innenfor planområdet. Grunnet noe usikkerhet 
rundt denne registreringen ville Innlandet fylkeskommune 
befare tufta på nytt sommeren 2020. Befaringen ble 
foretatt 24. juni 2020. Tufta ble da vurdert å være etter-
reformatorisk, dvs. fra etter år 1536, og er dermed ikke 
automatisk fredet i henhold til kulturminnelovens 
bestemmelser. Vurderingen konkluderte med at tufta trolig 

kan knyttes til seterdrifta på Roåker. Etter befaringen ble det konkludert med at 
fylkeskommunen ikke krever vern av tufta, men de anbefaler at den hensyntas som et nyere 
tids kulturminne. Tufta er derfor innmeldt og lagt inn i planen med en hensynssone - 
kulturmiljø. Kommunedirektøren vurderer at hensynet til kulturminner er ivaretatt.  
 
 
 
 
 
 

Helningsforhold på deponi
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Myrområder 
Det er noen myrlendte områder innenfor planområdet. Opprinnelig var 
det regulert inn tomter på myrarealet, men etter dialog med regulant 
er disse flyttet til en alternativ plassering i nord for å bevare 
myrarealet, samt for å forholde seg til avsatte byggeområder i 
kommuneplanen. I tillegg er BFF33 og BFF35 flyttet lenger opp for å 
skape ytterligere buffer til myrens kantsone. Kommunedirektøren 
mener myrarealet er tilstrekkelig bevart iht. overordnede føringer og 
politiske signal.  
 
Flom og overvann 
Det er hentet ut et grunnlag for vannberegning for å se på eventuell 
fare for erosjon i bekkeløpet. Denne metoden beskrives nærmere i planbeskrivelsen under 
«Flom og overvann,» hvor det også konkluderes med at bekken har svært liten vannføring og 
at det ikke er noen flomrisiko. Hensynssonen vil derfor hovedsakelig ha som funksjon å 
bevare vegetasjon for å unngå erosjon. Kommunedirektøren opplever at det er et tydelig 
bekkedrag med en høydeforskjell opp til bebyggelsen som tilsier at det ikke burde være 
flomfare.  
 
Etter dialog med regulant er det medtatt i bestemmelsene at det skal utarbeides en helhetlig 
overvannsplan før igangsettelsestillatelse. Kommunen vurderer at det er medtatt mye 
grønne, permeable flater hvor infiltrasjon vil opprettholdes og at det ikke må gjøres 
ytterligere konkrete tiltak på reguleringsplannivå. Kommunen vurderer 
overvannshåndteringen til å være tilstrekkelig, og at ytterligere forhold vil ivaretas gjennom 
overvannsplanen.  
  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Roåker ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 26.03.21 og 
bestemmelser sist revidert 30.03.21. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
 

Myrareal i sør berøres 
ikke av tomter
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DISPENSASJON - MOSETERTOPPEN FB8-1 OG FB8-2 - TAKTEKKING - GBNR 17/171 - 
FRITIDSBOLIG OG GARASJE 
 
 
Saksbehandler:  Mathilde Sophie Eide Hjort Arkiv: GBNR 017/171  
Arkivsaksnr.: 21/460     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
41/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon og byggesøknad med vedlegg. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/460. 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med oppføring av fritidsbolig og garasje på GBNR 17/171 søkes det om 
dispensasjon for bruk av annen taktekking enn fastsatt i reguleringsbestemmelsene i 
Mosetertoppen FB8-1 og FB8-2. 
 
Det søkes om å benytte skifer som taktekking. 
 
Ihht. bestemmelsene punkt 2.1 skal kun torv benyttes som taktekking på alle bygg. 
 
Saksutredning: 
Saksutredning og bakgrunn: 
Det er søkt om oppførelse av fritidsbolig med garasje på GBNR 17/171. 
Det er i forbindelse med dette søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen som 
omhandler bruk av taktekking. 
 
Bestemmelse 2.1 angir at torv skal benyttes som taktekking på alle bygg. 
Det søkes om å bruke skifer som taktekking. 
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Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I 
vurderingen er kommunen bundet av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke 
vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. 
Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til 
andre myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er 
vurderingen at høring ikke er nødvendig. 
 
Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i reguleringsplan for Mosetertoppen FB8-1 og FB8-2. Aktuelle 
reguleringsbestemmelser er punkt 2.1 flg.: «Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg.» 
 
 
Vurdering: 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 

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

 
Søker ønsker å legge skifer på taket. Det framgår av reguleringsbestemmelsene i 
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planen at det eneste alternativet for taktekking er taktorv. Torv skal benyttes som 
taktekking på alle bygg. Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at planområdet skal 
ha et helhetlig uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv er eneste tillate utforming, 
vil eventuelle andre typer tak skille seg vesentlig ut. Området framstår som enhetlig 
utformet med torvtak. Dette har vært viktig ved utarbeidelse av planen. Å tillate noe annet i 
dette tilfellet vil sette hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra vesentlig til side. 
Videre vil overvann fordrøyes og tas opp i større grad ved torv enn ved andre overflater. 
Tillatelse til andre taktekkingsformer kan svekke dette hensynet. 
 
Konklusjon:  
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 
Det kan ikke gis dispensasjon. 
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
Fordeler ved å tillate skifer på taket er i følge søker av estetiske hensyn. Det begrunnes med 
at hytta er av ei slik utforming og bruk av materialer som, slik de ser det, er best «kledd» 
med skifer på taket. Hytta har relativt store flater, og det vil bli benyttet stein på deler av 
hyttas vegger. Videre argumenteres det med at skifer krever mindre vedlikehold og arbeid. 
Det synes å være økonomi og ressursbesparelse som ligger bak argumentene, og dette kan 
bare tillegges meget begrenset vekt.  
 
Det er anledning til å se hen til bygningsmessige hensyn i vurderingen, og en objektivt sett 
hensiktsmessig utnytting av egen eiendom. Her er imidlertid kommunedirektøren av den 
oppfatning at det ikke er forhold tilstede her som er umulig å løse for å holde seg innenfor 
bestemmelsene for taktekking. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking med skifer er for det første at området vil 
framstå mindre ensartet. Det som vil framstå som en stor sammenhengende flate bør etter 
kommunedirektørens mening tekkes med samme materiale som omkringliggende 
bebyggelse. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar situasjon, 
der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. Uthuling av planen er en ulempe 
av betydning. 
 
Konklusjon:  
Kommunedirektøren ser ikke fordeler som kan vektlegges i vurderingen. 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi 
dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget(PMU) søknad 
om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 2.1 angir. De to vilkårene i § 19- 
2 er ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er reell sjanse for uheldig 
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke 
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i planområdet. 
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Ådne Bakke Mathilde Hjort 
Kommunedirektør 
 



  Sak  42/21 

Side 14 av 58  

DISPENSASJON FRA MOSETERTOPPEN FB1-FB2 OG FB11 - UTNYTTELSESGRAD - GBNR 
17/88 - FRITIDSBOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 017/088  
Arkivsaksnr.: 21/405     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
42/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Tegninger 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelse for: 
o planid 201307 Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 

 

Sammendrag: 

Den 09.02.2021 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Eirik Gjelsvik. Det 
søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens punkt 4.4 som omhandler bl.a. 
utnyttelsesgraden av eiendommen. Det er i henhold til gitt tillatelse 5 m2 igjen av utnyttelse 
på eiendommen, tiltakshaver ønsker å benytte hele dette samt 1,7 m2 som det søkes som 
dispensasjon for. 

Kommunedirektøren (KD) finner ikke de to kumulative vilkårene som oppfylt og kan ikke tilrå 
å gi dispensasjon.  

 

Saksutredning: 

Den 09.02.2021 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Eirik Gjelsvik. Det 
søkes om dispensasjon fra punkt 4.4 i reguleringsbestemmelsene som bl.a. omhandler 
utnyttelsesgrad av eiendommen. I henhold til tillatelsen gitt i sak DS-PU  44/11 den 
15.02.2011 er utnyttelsen på eiendommen før seksjonering 157 m2, der eiendommen er 
utnyttet med 152 m2. Det vil si at det gjenstår 5 m2 som deles på de to seksjonene. Denne 
seksjonen ønsker å benytte det resterende samt at det søkes om dispensasjon for å kunne 
bygge 1,7 m2 større. 
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fig. 1 – tegning av omsøkt tiltak 

Bakgrunnen for søknaden om å bygge større veranda er primært for å hindre store 
snømengder ved inngangen da snøen føyker inn fra terrenget over. Her vil 
kommunedirektøren trekke frem et lignende tilfelle der dispensasjon ikke ble gitt, sak i Plan- 
og miljøutvalget den 24.03.2020 - Sak: 37/20. Dispensasjon ble ikke innvilget og påførende 
klage fikk ikke medhold og Fylkesmannen i Innlandet [Statsforvalteren i Innlandet] stadfestet 
vedtaket til kommunen.  

Det er også nevnt at det ønskes å bygge en bod, men denne vil bli svart ut i et separat brev. 
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Plangrunnlaget: 

«4.4  BFR1, 4 og 11: På den enkelte tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og 

uthus/garasje. Det tillates kun en boenhet pr. tomt. Bebygd areal (BYA) skal uansett 
ikke overstige 15% av tomtens areal og samlet bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 
200 m2. Anneks og uthus/garasje skal hver ikke overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). 
Anneks skal ikke overstige 30 m2 bebygd areal (BYA). I tilknytning til den enkelte 
hytte kan det i tillegg oppføres terrasse uten takoverbygg på maksimalt 30% av 
hyttens bebygde areal (BYA). Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være 
mer enn 130 cm over planert terreng. Kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. 
Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,2 m. Der det bygges 
oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,35 m og gesimshøyde på 5,1 m. 
Oppstuguas bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 1/3 av bygningens samlede 
bebygde areal (BYA). På tomter der forholdene ligger til rette for det kan det i tillegg 
bygges sokkeletasje. På tomtene BFR1 nr. 38, 39, 47, 48, 49, 50 og 51 tillates det 
oppført to boenheter. På tomten BFR11 nr.46 tillates alternativt inntil 2 boenheter i 
to bygg med maksimalt bebygd areal på 132m2, hver boenhet på 66m2. Maksimal 
mønehøyde for disse, samt øvrige tomter der det tillates sokkeletasje er 8,65 m og 
maksimal gesimshøyde 5,9 m. 

 

På tomten BFR1 nr.35 settes tomtestørrelsen til 1007m2 og BYA som øvrige 
bestemmelser under punktet 4.4.» 

 

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).  
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Naboer og berørte interesser:  

Søknad om dispensasjon er nabovarslet i brev datert 09.02.2021. Det har ikke kommet inn 
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. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. Beslutningen er tatt med 
grunnlag i at tiltaket er av svært begrenset omfang, og at det ikke vil føre til endret/utvidet 
bruk. 

 

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: 
Hensyn bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er å sikre en helhetlig og harmonisk 
bygningsmasse i området samt å regulere foravtrykket av bebyggelsen. Generelt sett skal 
fritidsbebyggelse ikke fremstå ruvende i landskapet og har derfor en begrenset 
utnyttelsesgrad. En slik økning vil tilsidesette hensynet i bestemmelsen.  
I reguleringsplanen for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 er utnyttelsesgraden 
definert som BYA (bebygd areal), der konstruksjoner som ligger 0,5 m over 
gjennomsnittlig planert terreng rundt konstruksjonen skal medregnet i BYA. Det vil si at 
en veranda som vil ligge 2,5 m over terreng skal medregnes.  

Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Da det ene av de to kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, er det ikke behov for 
å vurdere det andre vilkåret. Kommunedirektøren vil likevel kommentere det andre vilkåret. 

 

 Fordeler må være klart større enn ulemper 
Det er kun angitt personlige fordeler i søknaden, dette skal i liten grad vektlegges. Det 
fremkommer av søknaden at det primært er for å forhindre store snømengder ved 
inngangspartiet som er bakgrunnen for utvidelse av verandaen. Det er beskrevet at ved 
en utvidelse av omsøkt veranda vil dette i stor grad forhindre at snøen samler seg her. 
Det fremkommer av plantegninger av fritidsboligen at ovennevnte inngang er inngang til 
bodarealer og ikke hovedinngangen på hytta. Den ligger i fremkant inntrukket under en 
liten balkong.  

Det er ikke kjent at det er gitt dispensasjon for utnyttelsesgrad tidligere. Det er en stor 
ulempe og vil medføre en svekkelse av reguleringsplanen ved å innvilge dispensasjon fra 
dette punktet. 
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fig. 2 – snø ved inngangspartiet. 

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 
skal gis avslag på dispensasjonssøknaden. 

Siden KD mener at de kumulative dispensasjonsvilkårene ikke er oppfylt, kommer ikke 
«kan»-skjønnet til anvendelse. KD vil likevel peke på likebehandling med PMU-sak 37/20. 
Dette er sammenlignbare saker, og bør behandles likt. 

 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget å gi avslag på 
søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden for gbnr 17/88/ seksjon 1 og 2.  

Vedtaket begrunnes med at:  
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- Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via 
planprosesser og ikke via dispensasjoner.  

- Fordelene ikke er klart større enn ulempene. Utnyttelsesgrad er med på å denne 
helhet i området, fravik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens 
betydning.  

 
 
 
Ådne Bakke                                                                                                               Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
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DISPENSASJON FOR OPPPFØRING AV FELLESGARASJE - GBNR 26/132 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: GBNR 026/132  
Arkivsaksnr.: 20/4102     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
43/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
Vedlegg: 
Dispensasjonssøknad, datert 14.01.21 
Situasjonsplan, sist revidert 01.10.20 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Granrudtunet, vedtatt 26.03.15 
Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007 
Nabovarsel, datert 22.10.20 
Ett-trinns søknad gbnr. 26/132 – Leilighetsbygg – Kongsvegen 24A 
Tillatelse til tiltak på gbnr. 26/132, vedtaksnr. DS-PMU 35/21. 
 
Sammendrag: 
Granrud Prosjektutvikling AS (heretter benevnt GPU) søker om dispensasjon fra LNF-
området i forbindelse med en utfylling som går utover reguleringsplan for Granrudtunet. 
Utfyllingen går inn på eiendom 33/1 som er regulert til LNF, hvor det behøves noe areal for å 
oppnå tilstrekkelig god byggegrunn for å oppføre felles garasjeanlegg på Granrudtunet. 
Kommunedirektøren tilrår at søknaden om dispensasjonen innvilges. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
25.01.21 ble det gitt tillatelse til tiltak på gbnr. 26/132, vedtaksnr. DS-PMU 35/21. Det ble 
ved en saksbehandlingsfeil gitt tillatelse til å bygge fellesgarasje. I søknaden fremkommer 
det ingen støttemur, men det foreligger en søknad om dispensasjon for fylling utenfor 
byggeområdet, for å få sikker byggegrunn. Denne søknaden om dispensasjon var ikke 
behandlet, og det skulle da ikke vært gitt byggetillatelse for fellesgarasje. Tillatelsen til 
oppføring av garasjen er derfor omgjort etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c, 
inntil utfallet av behandlingen av dispensasjonen foreligger. Utfallet av 
dispensasjonsbehandlingen vil avgjøre om det kan bygges garasje som omsøkt. Det er 
dispensasjonssøknaden av 14.01.21 som behandles i det følgende.  
 
Søknaden 
GPU søker om dispensasjon fra LNF-område i gjeldende arealplan. GPU er 
infrastrukturselskapet som utvikler eiendommen gbnr. 26/132, Granrudtunet og området 
det søkes om skal benyttes til å sikre tilstrekkelig byggegrunn for planlagt garasjebygg. 
Garasjebygget er plassert 0,5m fra grensen mot gbnr. 33/1 i nordvest, men grunnet 
høydeforskjeller, må det etableres fylling ut på tilgrensende eiendom for å oppnå en 
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tilstrekkelig god byggegrunn. Antatt arealbehov er 100m2 og fylling og skjæring vil tilpasses 
eksisterende skjæring slik at det blir mest mulig naturlig.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det opplyses videre i søknaden at det er inngått en intensjonsavtale mellom Erling Jevne 
(33/1) og GPU (26/132) for å realisere utfyllingen. Utfylt areal på gbnr. 33/1 vil måles opp og 
søkt overført til 26/132 ved en grensejustering.  
 
Plangrunnlag 

 
Bygningsmassen ligger i sin helhet innenfor reguleringsplan for Granrudtunet, vedtatt 
26.03.2015 (se utsnitt t.v.) Området som omsøkes dispensasjon, ligger utenfor denne 

Kartutsnitt som viser areal som må oppfylles. Situasjonsplanen i sin helhet ligger vedlagt.

Reguleringsplan for Granrudtunet. Utsnitt av KDP, hvorav rød sirkel markerer omtrentlig 
plassering av omsøkt fylling.
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reguleringsplanen, og innbefattes av kommunedelplanen, vedtatt 2007 (se utsnitt t.h.) 
Området er i denne planen regulert til LNF-formål, noe som i utgangspunktet er underlagt et 
generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Den 
eneste byggeaktiviteten som tillates, er den som har direkte tilknytning til 
landbruket/stedbunden næring. Det omsøkte tiltaket innebærer fylling for å støtte opp 
under garasjebygg som en del av boligfeltet på Granrudtunet. Det må derfor søkes om 
dispensasjon fra følgende bestemmelse i kommunedelplanen; «2.1.1 I LNF-områdene tillates 
bare bygging i tilknytning til stedbunden næring […]» 
 
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 i brev datert 22.10.20. Det fremgår videre av 
søknaden at det er inngått en intensjonsavtale mellom eier av direkte berørte eiendom 
(22/1) Erling Jevne, og GPU for å realisere utfyllingen.  
 
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. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. Beslutningen er tatt med 
grunnlag i at tiltaket er av begrenset omfang.  
 
Iht. reguleringsplan for «E6 Granrudmoen – Tingberg» vedtatt 2007, er det satt byggegrense 
100 meter fra senterlinje for E6, hvorav det iht. bestemmelsene ikke er tillatt å føre opp nye 
bygninger mellom vegen og byggegrensa. Tiltakets plassering er ca. 75m fra E6, men omsøkt 
tiltak gjelder en utfylling og ikke oppføring av bebyggelse. Likevel har kommunedirektøren 
funnet det rettmessig å avklare med Nye Veger om tiltaket vil ha en innvirkning på ny 
reguleringsplan for E6 som er i prosess p.t. Det er bekreftet fra selskapet at de ikke 
motsetter seg en evt. dispensasjon. 
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Vurdering: 
Ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon drøftes i det følgende. Det er i tillegg 
kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart, men det er ikke avdekket noe av 
betydning utover det som beskrives her.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Byggegrense til E6 er satt til 100m fra midtlinjen og innbefatter arealet som omsøkes. Det er 
satt i gang prosess for ny reguleringsplan for E6, og i denne sammenheng er det avklart med 
utbygger (Nye veger) at tiltaket ikke påvirker denne prosessen.   
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil ikke berøre landbruksdrift eller dyrkbar jord. Kommunedirektøren vurderer tiltaket 
til å være av svært begrenset omfang, og kan ikke se at det medfører ulemper for 
landbruket. 
 
Miljø og naturmangfold:  
En søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. Det foreligger 
ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. Det 
anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende konsekvenser for 
naturmangfold.  
 
Kultur:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Området innbefattes av gul støysone, men dette er irrelevant mht. tiltakets art.  
 
Vurdering etter pbl. § 19-2:  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2.  
 
Hensyn bak bestemmelsen:  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen om at 
det i LNF-områdene bare tillates bygging i tilknytning til stedbunden næring, er for å ivareta 
hensynet til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Tiltaket omfatter en utfylling som 
strekker seg utover reguleringsplanens grenser og inn i LNF-området i KDP. Det er ikke 
landbruksdrift i umiddelbar nærhet og mtp. plasseringen nær E6, er området heller ikke mye 
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benyttet til friluftsliv. Kommunedirektøren bemerker videre at tiltaket innebærer en 
fylling/skjæring som følge av garasjeanlegg, men at bygningsmassen i sin helhet befinner seg 
innenfor detaljregulert område. Kommunedirektøren kan ikke se at tiltaket vil tilsidesette 
hensynet bak bestemmelsen.  
 
Fordeler må være klart større enn ulemper: 
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Grunnen bak dispensasjonssøknaden, er å oppnå tilstrekkelig god byggegrunn til å 
oppføre garasjeanlegg iht. situasjonsplan. Kommunedirektøren anser garasjeanlegget til å 
være hensiktsmessig plassert og i tråd med reguleringsplan hvor arealet er regulert til 
parkering. Det fremgår av søknaden at dette er en del av siste byggetrinn på Granrudtunet, 
hvor det nå behøves ytterligere areal til utfylling for å realisere boligprosjektet i sin helhet.  
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Kommunedirektøren anser det som en fordel at 
prosjektet utføres i tråd med reguleringsplan og avsatt parkeringsareal. Kommunedirektøren 
bemerker videre at bygningsmassen i sin helhet er innenfor reguleringsplan, og at det som 
berører LNF-området kun innebærer en utfylling for å oppnå tilstrekkelig god byggegrunn. 
Dette tillegges noe vekt.  
 
Høydeforskjellene krever en utfylling som går utover reguleringsplanens områder. Antatt 
arealbehov er anslått til å være 100m2, og det fremgår av søknaden at utfylling og ny 
skjæring skal tilpasses eksisterende skjæring slik at det blir mest mulig naturlig. Området 
som berøres er regulert til LNF, men det er ikke avdekket noen spesielle landbruks- eller 
friluftsinteresser som må ivaretas. Kommunedirektøren bemerker at utfyllingen vil være i 
vest mot E6, og dermed ikke et utpreget landskapsinngrep som er sjenerende for boligfeltet 
eller øvrig bebyggelse i området. Kommunedirektøren kan ikke se at det er noen reelle 
ulemper tilknyttet tiltaket.  
 
Kommunedirektøren opplever ikke at fordelene ved å innvilge dispensasjon er tungtveiende, 
men har ikke funnet noen ulemper av betydning. Utfyllingen ansees å være et areal- og 
ressursdisponeringsbehov som muliggjør en best mulig utnyttelse av boligfeltet og avsatt 
areal. Kommunedirektøren anser derfor fordelene som klart større enn fordelene etter en 
samlet vurdering. 
 
«Kan»-skjønnet: 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon ettersom tiltakene ikke berører landbukshensyn, kulturminner, 
samfunnssikkerhet o.l. En dispensasjon vil heller ikke tilsidesette formålet med 
bestemmelsen. Kommunedirektøren vil også påpeke at det iht. søknad er inngått en avtale 
med eier av berørt eiendom (33/1,) og at vedkommende ikke har noe å utsette på tiltaket.  
 
Kommunedirektøren ser ingen grunn til å ikke innvilge dispensasjon, men det er likevel et 
politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag må være 
saklig begrunnet. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak: 
• Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til utfylling på 
LNF-området for å oppnå tilstrekkelig byggegrunn for felles garasjeanlegg, med maksimal 
fyllingsfot slik som avmerket i situasjonsplan (sist revidert 01.10.20.) Det settes følgende 
vilkår: 

- Utfylt areal på gbnr. 33/1 må måles opp og søkes overført til 26/132 ved en 
grensejustering. 

- Utfylling og ny skjæring skal tilpasses eksisterende skjæring slik at det blir mest mulig 
naturlig. 

 
• Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. 
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.) 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA TOBIASGRUVA - UTNYTTELSESGRA OG HØYDER - GBNR 10/82 - 
FRITIDSBOLIG - GRUVEVEGEN 17 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 010/082  
Arkivsaksnr.: 21/606     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Plan- og miljøutvalget  
 
/ Plan- og miljøutvalget  
 
/ Plan- og miljøutvalget  
 
/ Plan- og miljøutvalget  
 
44/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Tegninger av tiltaket 
- situasjonskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- reguleringsbestemmelsene for planid 104 Tobiasgruva 
 
Sammendrag: 

Den 25.02.2021 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra Dahlen oppmåling på 
vegne av tiltakshaver Tron Ivar Mathisen.  

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan Tobiasgruva punkt 3.3 som omhandler 
utnyttelsesgrad og punkt 3.5 som omhandler møne- og gesimshøyde. 

Fritidsboligen er prosjektert med en underetasje om utgjør at bruksarealet (BRA) 
overskrides. Hovedplanet er 140 m2 som i henhold til bestemmelsene er maksimal BRA. 
Underetasjen utgjør 42,5 m2. 

Fritidsboligen prosjekteres også med en hemsløsning som gjør at både møne- og 
gesimshøyder overskrides, resterende deler av bygningen har også for høy gesims. Det står i 
bestemmelsene at «bygninger skal oppføres med 1 etasje» 

Den 09.04.2021 fikk kommunen inn en endring av søknaden, der mønehøyden senkes til 
5,25 meter som er i henhold til gjeldende reguleringsplan. Når det angår høyder, søkes nå 
kun om dispensasjon på gesims på nordre del av tiltaket. Resterende gesims er også senket 
slik at den er innenfor bestemmelsene.  
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Kommunedirektøren ser at bygging med en underetasje vil gi god terrengtilpasning og vil 
dermed tilrå å innvilge dispensasjon fra BRA i underetasjen. 

For gesimshøyde gjelder dette kun for nordre del av tiltaket ca. 1/3 del. En høyere gesims vil 
ikke påvirke tiltakets volum negativt, kommunedirektøren kan tilrå å innvilge dispensasjon.  

 

Saksutredning: 

Saksutredning og bakgrunn: 

Det er søkt om dispensasjon fra utnyttelsesgrad der gjeldende bestemmelser sier at 
maksimal BRA skal være 140 m2, det søkes om å bygge med en underetasje noe som utgjør 
at BRA overskrides med 42,5 m2 BRA. Hovedetasjen er på 140 m2 BRA, som tilsier at 
fotavtrykket ikke vil bli større. Tiltakshaver ønsker å flytte en av 2 biloppstillingsplasser 
innendørs. Det er kun den sørlige delen av tiltaket som får underetasje, og slik terrenget er 
så passer det godt inn å bygge denne delen med underetasje.  

Det søkes i tillegg om å få bygge med høyere gesims enn hva reguleringsplanen tillater. 
Reguleringsplanen tillater at det bygges med 1 etasje der møne- og gesims henholdsvis skal 
være maksimalt 5,25 m og 2,85 m. 

Den nordlige delen av fritidsboligen overskrider gesimshøyden. Her er gesimshøyden på 
4,126 m, det vil si i underkant av 1,3 meter høyere enn tillatt. Resterende del av 
fritidsboligen har en møne- og gesimshøyde som i henhold til bestemmelsene. 

 
fig. 1 – plantegning kjeller, innerste rommet har lav takhøyde og medregnes ikke i BRA. 
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fig. 2 – snitt tegninger med høyder 

 

 
fig 3 – fasadetegninger  
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Plangrunnlaget 

 

 
 

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 i brev datert 25.02.2021. Det har kommet inn 
merknader i forbindelse med dette, men denne er løst mellom tiltakshaver og klager (nabo).  

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. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale/statlige 
myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. Beslutningen er tatt med 
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grunnlag i at tiltaket er av svært begrenset omfang, og at det ikke vil føre til endret/utvidet 
bruk. 

 

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: 
Utnyttelsesgrad 

Hensyn bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er å sikre en helhetlig og harmonisk 
bygningsmasse i området. Generelt sett skal fritidsbebyggelse ikke fremstå ruvende i 
landskapet og har derfor en begrenset utnyttelsesgrad. En slik vesentlig økning vil 
tilsidesette hensynet i bestemmelsen. Kommunedirektøren vurderer at i tilfeller der 
topografien ligger til rette for underetasje, vil dette være en bedre terrengtilpasning 
sammenlignet med en-etasjers bygg. Videre vil denne underetasjen fremstå som en 
utsjakting, da etasjen kun skal inneholde garasje og vask/tenk. /bod og ikke rom for varig 
opphold.  

Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

Møne- og gesimshøyde 

Hensynet bak bestemmelsen er å regulere høyder og volum på bygninger. I 
bestemmelsene er det definert maksimalt tillat sokkelhøyde/topp grunnmur. På denne 
eiendommen er den satt til 814 moh. Møne og gesims skal måles fra topp grunnmur. 
Tiltaket har saltak og innenfor angitte takvinkler, med 22 grader på bygningsdelen det 
søkes om dispensasjon.  

Høyden og volum på fritidsboligen er med dette regulert gjennom ovennevnte avsnitt, 
der gesimsen utgjør avviket. Det er på det rene at det er fullt mulig å tilrettelegge for en 
funksjonell fritidsbolig etter handlingsrommet i reguleringsplanen. Slik tiltaket er 
utformet vil endefløyen (ca. 1/3 del), det søkes om dispensasjon fra, kunne fått et 
betydelig større volum om gesimsen var trukket ned til hva bestemmelsene tillater. Ved 
å tillate en høyere gesims, i denne konkrete saken, vil denne bygningsdelen ikke bli like 
dominerende sett i sammenheng med fløyen i sør der møne og gesims er i henhold til 
bestemmelsene. 
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fig 4 – Fasade 1 (nord er mot venstre) 

Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

 Fordeler må være klart større enn ulemper 
Utnyttelsesgrad 

Det må trekkes frem at utnyttelsesgraden her ikke vil gi større fotavtrykk siden 
utnyttelsesgraden er BRA og omsøkt underetasje vil ligge direkte under etasjen over. 
Fordelene er at terrenget ligger til rette for bygging med en underetasje og at en av to 
biloppstillingsplasser blir under bakken. Det er på det rene at det ikke vil være nødvendig 
å overskride utnyttelsesgraden for å bygge med underetasje, men med en maks BRA på 
140 m2 vil det estetiske uttrykket bli uønsket med to små etasjer oppå hverandre. Det er 
få ulemper å trekke frem, det ene er at høyden på deler tiltaket vil bli høyere. Selv om 
delen vil bli høyere vil ikke dette fremstå som noen fullverdig etasje, da dette kan regnes 
som en utsjakting til garasjeport. Det vil bli satt som vilkår at maksimal grunnmurshøyde 
skal være 813,5 moh. Dette vil være en fordel med tanke på at underetasjen kommer 
mere under bakken og det vil være mindre behov for å fylle inntil på sørsiden av hytta.  

Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon til dette vil være vesentlig større enn ulempene. 

 

Møne- og gesimshøyde 

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. Det vil ikke øke BRA på fritidsboligen, 
men det vil gi en funksjonell hems løsning ved å tillate høyere gesims.  

KD mener at gesimshøyden i dette tilfellet vil gi fritidsboligen et mindre dominerende 
volum og dermed vil virkningene være til mindre sjenanse for tilliggende naboer. Det vil 
bli satt som vilkår at maksimal grunnmurshøyde skal være 813,5 moh., dette resulterer i 
at tiltaket vil bli liggende 0,5 lavere enn hva planen vil tillate. Mønehøyden er i henhold 
til bestemmelsene, slik at fritidsboligen er innenfor på høyder. Fritidsboligen har ellers et 
godt estetisk uttrykk. 

Kommunedirektøren har vanskelig for å se at ved å innvilge dispensasjon i denne saken 
er forbundet med ulemper av betydning. Ulemper ved å imøtekomme en dispensasjon er 
at dette er siste eiendommen som bebygges i dette planområdet og det er ikke kjent at 
det er gitt dispensasjon tidligere. Det trekkes frem at dette er en eldre reguleringsplan og 
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at i områdene rundt hadde tiltaket vært innafor. KD er enig i at dette er en eldre plan, 
men er også av den oppfatning at det må til en reguleringsendring om planområdet skal 
ha samme bestemmelser som tilliggende områder. Dette skal ikke skje via 
dispensasjoner.  

Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små, at det foreligger klar overvekt av 
fordeler, vil vilkåret være oppfylt. Det gjør seg ikke gjeldende ulemper av nevneverdig 
betydning i denne saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av fordeler. 

Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon til dette vil være vesentlig større enn ulempene. 

 

Kommunens frie forvaltningsskjønn:  

Selv i tilfeller der vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om 
dispensasjon bør gis. Kommunen har alltid mulighet til å gi avslag på dispensasjonssøknad.  

Faren for presedens er til stede ved å gi dispensasjon i denne saken. Den anses imidlertid 
håndterbar etter kommunedirektørens vurdering.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Utnyttelsesgrad: 

Alt. 1 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon for avvik fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 om utnyttelsesgrad 
(TBRA). Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  

Vilkår: 

- Høyde på topp grunnmur skal maksimalt være på 813,5 moh. 
Alt. 2 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) omsøkt 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 for avvikende utnyttelsesgrad. Selv 
om de kumulative vilkårene for å tillate annen utnyttingsgrad er oppfylt, velger PMU å ikke 
dispensere fra bestemmelsene. Det er reell sjanse for uheldig presedensvirkning ved å tillate 
dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik 
utvikling.  

 

Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 

 

Møne og gesims: 

Alt. 1:  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen møne- og gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 angir. Begge de 
kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge dispensasjon, jf. 
kommunens frie forvaltningsskjønn. 
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Vilkår: 

- Høyde på topp grunnmur kan maksimalt være på 813,5 moh. 
Alt. 2 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget (PMU) søknad 
om annen møne- og gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 angir. Begge de 
kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge dispensasjon, jf. 
kommunens frie forvaltningsskjønn. 

Vilkår: 

- Høyde på topp grunnmur kan maksimalt være på 813,5 moh. 
- Maksimal gesims settes til: (her må PMU fastsette en passende høyde) 

 

Alt. 3 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget (PMU) søknad om 
annen møne- og gesimshøyde enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 angir. Selv om de 
kumulative vilkårene for å tillate annen utnyttingsgrad er oppfylt, velger PMU å ikke 
dispensere fra bestemmelsene. Det er reell sjanse for uheldig presedensvirkning ved å tillate 
dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for en slik 
utvikling. 

 

Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 

 
 
Ådne Bakke                                                                                                                Marius Lykre 
Kommunedirektør                                                                                                    Avdelingsingeniør 
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KLAGE PÅ AVSLAG - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR 20/108 
KLAGE BEHANDLET I SAK 20/2229 OG 21/65 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 155/001/180  
Arkivsaksnr.: 21/760     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Klage, 11.03.21 
Særutskrift, 16.02.21 
Særutskrift, 15.12.20 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om avslag på søknad om dispensasjon i plan- og miljøutvalget 
den 16.06.20. Vedtaket ble påklaget og opphevet av Fylkesmannen i Innlandet den 12.11.20. 
Kommunen fattet et nytt vedtak om avslag i plan- og miljøutvalget den 15.12.20. Øyer 
kommune mottok en klage på vedtak om avslag den 22.12.20 fra Anders Ledum, heretter 
kalt klager. I klagebehandlingen fant kommunen det nødvendig å endre sin begrunnelse. Det 
ble fattet et nytt vedtak den 16.02.21, og orientering om vedtak ble sendt 19.02.21. 
Kommunen mottok en ny klage den 11.03.21. 
 
Klager har rettslig klageinteresse og klagen er mottatt rettidig.  
 
Klager anfører i hovedsak at saksbehandlingen har vært mangelfull, og at kommunen ikke 
har gjort konkrete, reelle vurderinger eller undersøkelser av hvorvidt tillatelse vil medføre 
fare for lignende tiltak/presedens.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at saken sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
 
Vurdering: 
Det foreligger ingen nye opplysninger i klagen som medfører at kommunedirektøren tilrår å 
endre begrunnelse eller resultat i vedtak datert 16.02.21. Kommunedirektøren mener at 
saksbehandlingen ikke er mangelfull og at kommunen har gjort konkrete og reelle 
vurderinger av presedensfaren.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det fattes vedtak etter alternativ 1 nedenfor.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 
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 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd.  
 
(Plan- og miljøutvalget må her redegjøre for sin begrunnelse samt utforme tekst til 
nytt vedtak der vedtaket kan endres eller oppheves.) 

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN I PLANID 201301 «HAFJELL SKIANLEGG» 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201301  
Arkivsaksnr.: 20/212     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1, 2 , 4 og 5. 
2. Tilråding fra «Språkrådet» den 11.02.2021. 
3. Innspill fra Einar Moe 30.08.2019 
4. Protokoll fra møte i rådgivende organ i stednavnsaker, 25.3.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
 
Plan og miljø utvalg (PMU) forslag til høring av vegnavn og skrivemåte innenfor 
reguleringsplanen , planid 201301 «Hafjell skianlegg» i sammenheng med offsiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
Veg 1+2: Vintervegen 
Veg 4 : Skåka  
Veg 5: Kvimsen 
Mosætervegen forlenges frem til Mosætertoppen skistadion. Første del ( 190m) av 
«Skåklevegen» utgår og erstattes av Mosætervegen.   
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap 12, 
skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definerte 3-4 stk 
vegparseller for offisiell adressetildeling innenfor reguleringsplanen « Hafjell skianlegg» med 
planid 201301 på «Mosætertoppen».   
Reguleringsplan er vedtatt av kommunestyre den 19.02.2015, sak 7/15. 
Det er i ettertid godkjent 4. stk i DS-saker, såkalte tomtedelingsplaner/situasjonsplaner 
innenfor planområde:  
- Tomtedelingsplan for BR1 og BFR2  DS-PU 789/16 den 08.11.2016 
- Tomtedelings/Situasjonsplan delområde FB7, BFR1+2 DS-PU 328/18 den 13.06.2018 
-  Tomtedelingsplan delområde FB7/BFR 3+4+5 DS-PU 703/19 den 10.02.2019 
- Situasjonsplan delområde BFR6+7 DS-PU 597/18 den 23.08.2018 (endr den 04.01.2019) 
 
Del av adresseforvaltningens oppgaver, utdrag fordelt mellom administrativt og politisk 
ansvar. (henv adresseveileder pkt 17.3 Organisering): 

Opggave:  Politisk 
(del PMU) 

Administrativt 
Plan- utvikling 
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Avklaring av området som skal adresseres 
(Kap. 4, forskr. § 58) 

(X) X 

Fastlegging av adresseparseller, tildeling av koder, 
tildelingsbrev og registrering. (Kap. 5) 

  X 

Valg av navn og fastsetting av skrivemåten for 
navn i adressesammenheng, samt registrering i 
SSR (Kap. 6, forskr. § 51 + stadnamnlova) 

X X 

      
 
Adresseringsområdet har vært vanskelig og lite forutsigbart for adressemyndigheten med 
hensyn på definering av et hensiktsmessig adressesystem i. h.t adresseveileder, på grunn av 
at reguleringsplanen ikke har inneholdt tilstrekkelig detaljregulering med formål for 
definering av veg/adkomst -fremføringer og plassering/beliggenhet av 
hytteenheter/boenheter , bygningstyper og grunneiendommer/tomter på godkjenningsdato 
av planen.  Spesielt m.h.p nummertildelingsprinsippene i.h.t adresseveileder og standard for 
adressenummer.   
Det er forutsett for lite nummer høyre side (ulike nummer) fra Skåklevegen i del av 
adresseringsområde.  Omadressering må unngås hvis mulig.  
Adresseringsområdet inneholder i dag til sammen ca 150 adresseenheter.  
 
Adresseparsellene ligger innenfor de gamle teigene «Mo storstugua» og «Mo oppigard».  
Adresseparsellene ligger inntil fire andre reguleringsplaner på «Mosetertoppen», og støter 
inntil tidligere tildelte vegnavn «Skåklevegen» i sør vedtatt US 05/10 den 08.02.2011.  
 
Det er bedt om lokalhistorisk kunnskap og innspill fra tidligere grunneier Einar Moe på 
forslag til vegnavn i området.  
Han har kommet med innspill den 30.08.2019, og forslagene med forklaring er: 
 
Alt Gruppe 1 (knyttet til tømmerlunning/tømmerkjøring):  
1 Vintervegen 
3 Skåka     
Forklaring: ( - bestemt form skåka, flertall sjæk) - laust drag for hesteredskap eller 
hestekjøretøy. En skåk på hver side av hesten, altså de to sjæk`n.  
4 Humulen   
Forklaring:  (- bestemt form ) Tverrtre som binder de to sjæk`n bak hesten ned mot slede 
eller annen redskap.  
5 Kvimsen (- bestemt form) 
 Forklaring: I hjørnet der skåka og humulen er føyd sammen er det festet en oval jernlekk. En 
tilsvarende lekk er festet på redskapen. Sammenføyningen blir låst med en trebleig som lett 
kan fjernes ved uhell eller redskapsskifte. Dette er kvimsen.  
 
Alt Gruppen 2 ( knyttet til hogst/håndredskap) 
1 Vintervegen 
3 Stokksaga eller Bågåsaga 
4 Klåvån 
5 Svansen 
Det foreligger også nærmere bilder av redskaper knyttet til navneforslagene om nødvendig.  
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Språkrådet er bedt om en foreløpig uttalelse til Einar Moe` s forslag.  
Språkrådet har gitt sin tilrådning i dokumentet Vintervegen mfl datert den 11.02.2021. 
(vedlagt i saken i sin helhet).  
Ingen andre er foreløpig bedt om å komme med forslag til navn.  
 
Det ble under møte i rådgivende organ for stedsnavn (ROS) gitt mulighet for å komme med 
andre forslag. Det er ment at ROS skal være et arbeidende utvalg som først og fremst skal 
komme frem til gode navn og skrivemåter i kulturhistorisk sammenheng i.h.t «Lov om 
stadnavn», og som i dette tilfelle er anvendelige i adressesammenheng for vegnavn i.h.t til 
matrikkelloven forskrifter og veileder. 
Parsellinndeling er vurdert adressemyndigheten etter nærmere detaljvurdering av 
situasjonsplaner/tomtedelingsplaner  i en helhetlig sammenheng.  Det hadde vært ønskelig 
tilknytte flere adresseenheter til «Skåklevegen» for lette gjenfinning basert på erfaring og 
veileder. Generelt bør omadressering unngås  p.g.a uhensiktsmessig adressesystem-
inndeling, , da dette medfører store ulemper for private og offentlige register, kostnader ved 
merking og skilting.  
 
«Stadnavninnsamlinga»  fra 90-tallet har ingen flere navn å by på i dette området enn de 
som er registrert i SSR (Sentralt stedsnavn register) 
I SSR er stedsnavn som finnes «Nørdre Slåbekken» og «Slæen» som godkjente navn innenfor 
område. 
Fra før er «Storslåvegen» brukt på Mosætra, og «Slåa» og «Slåttvegen» brukt på Roåker i 
Øyer kommune.   
Alle disse navn er antagelig avledet av «Slæen», som er nedarvet utale av «slåtter» som 
finnes mange steder.  Samme navn kan ikke brukes flere steder i kommunen og forveksling 
ved uttale, beliggenhet og skrivemåter må unngås.  
 
Vurdering: 
Det er foreslått å forlenge Mosætervegen fra Utsikten krysset (korset) /ski-overgangen 
Mosætervegen - Måsåbergvegen-Kronrøysa-Skåklevegen,  frem til det som kalles «Hafjell 
skianlegg/arena» eller «Mosetertoppen skianlegg».  Kommunedirektøren mener heller 
Mosætervegen bør forlenges frem til selve Mosætra på eksisterende sæterveg.  Mosætra og 
Svegårdssætra må få offisiell vegadresse. Hvordan vegselskaper har fordelt sin drift og 
vedlikehold har liten betydning for vurdering av et hensiktsmessig adressesystem.   
Skåklevegen med arm til skistadion anbefales slik systemet/inndeling av nummer nå 
foreligger.  
 
Å ta i bruk navn på geografiske og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon 
for navnsetting av veger i Øyer kommune. 
Språkrådet har gitt sin vurdering av navnene.  
De mener også, at det er positivt at kommunen trekker inn tradisjonell ordtilfang i valget av 
nye vegnavn, men de mener navnet bør antyde at det er tale om en ferdselsåre.  
I nærheten av området er det tidligere vedtatt navn som Pjeksen, Stuttingen, Kronrøysa, 
Mellomrøysa, mm, uten at språkrådet tidligere har kommentert dette.  
Variasjon i andre-leddet i navnet utenom bare «-vegen» som – stien, -gutua, -fallet, - 
bakken, -kroken, -brinken etc, er å foretrekke.  
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De foreslåtte navn finnes ikke stedsnavnregistret (SSR) fra før.  
 
Generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6 er som følger:  
De foreslåtte adressenavn må anses være gode og varige og forhold til matrikkelovens og 
stadnavnlovens intensjon, formål og prinsipper. Navneforslagene tilfredsstiller også alle 
generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6: 
Utdrag fra veileder: Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: 
 

- Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering 
- Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen 
- Navnet bør passe på stedet 
- Navnet bør ikke virke støtende eller komisk 
- Navnene bør være varierte 
- Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale 
- En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5–10 år etter 

en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere tid skrives 
slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av personnavn. 

- Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes tjenlig, 
men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives. 

 
Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper. 
 
Det skal altså i velges 3-4 stk vegnavn til høring i område.  
PMU (Plan og miljø utvalget) er nå i.h.t «Reglementshefte for folkevalgte organer « vedtatt 
av kommunestyret den 31.10.2019, endelig vedtaksorgan for stednavnsaker, der blant valg 
av vegnavn.  
Skrivemåten skal være i.h.t lov om stadnavn, og kartverket er vedtaksmyndighet der det er 
konflikt med SSR om skrivemåte. Valg av navn kan ikke påklages, bare skrivemåten.    
ROS har uttalerett i alle stedsnavnsaker, og skal bidra til at saken er så godt opplyst som 
mulig før vedtak. I tillegg kan utvalget benyttes som kunnskapsbaserte rådgivere på 
lokalkunnskap/uttale  og skrivemåter i tidlig faser av saksbehandlingen i navnesaker for 
offentlig bruk.  
 
Til sakens valg av navn henvises det til språkrådets tilrådning.    
Kommunedirektør vil foretrekke navn fra gruppe 1.  
Navnene henspeiler på virksomheten som har foregått i området i tidligere tider, nemlig 
skogdrift. Navn som Skåklevegen, Stuttingen og Pjeksen er tidligere vedtatt brukt som 
vegnavn i område. Kulturhistorisk verdi vil bli bevart i navn, som er et av hovedformålene i 
fastsetting av offisielle vegadresser (vegnavn + nr), sammen med det å finne frem.  
 
Hvis det ikke skulle komme inn andre forslag til navn og skrivemåter etter høring, forslås det, 
i dette tilfellet, at saken fremlegges direkte i PMU for endelig vedtak. Skulle det derimot 
komme andre forslag fra høring eller i PMU, må saken tas opp igjen først i ROS for 
uttalelse/høres på nytt.   
I samråd med administrasjonen direkte under møte i ROS den 25.03.2021 er det kommet 
frem til et omforent forslag etter diskusjon om parsellinndeling i dette tilfelle.  
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Administrasjonen har vurdert at parsellinndelingen med veg 1 (foreslått «Slåbekkvegen») og 
veg 2 (foreslått «Vintervegen») kan slås sammen uten problemer for omfang og 
nummerdeling nå og senere ved bruk av henvisningsskilt.   
Å forlenge Mosætervegen fra kryss «Utsikten» til skistadion synes under tvil greit, siden 
ingen andre enn skistadion vil få tildelt adresse til denne strekningen p.d.d.  Første del av 
Skåklevegen ( ca 190 m) med evt nummer (like) frem til nr 22 utgår og erstattes med 
Mosætervegen.  
Det er opplyst på møte i ROS at det ikke vil bli noe utbygging til «Mosætra « Svegaarden 
sæter» fra «Utsikten» , og henvisningsskilt fra Mosætervegen for disse kan benyttes.  
 
De andre forslagene for veg 4 «Skåka»og veg 5 «Kvimsen» anses greit , og det anses 
unødvendig med ytterligere vurderinger av navnene fra kommunedirektøren i denne 
omgang.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalgets (PMU) forslag til høring av vegnavn og skrivemåte innenfor 
reguleringsplanen, planid 201301 «Hafjell skianlegg» i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1+2: Vintervegen 
Veg 4 : Skåka  
Veg 5: Kvimsen 
Mosætervegen forlenges frem til Mosætertoppen skistadion. Første del ( 190m) av 
«Skåklevegen» utgår og erstattes av Mosætervegen.   
 
 
Ådne Bakke Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/391 - FRITIDSBOLIG - MOSETERTOPPEN 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 016/391  
Arkivsaksnr.: 21/390     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
/ Plan- og miljøutvalget  
 
/ Plan- og miljøutvalget  
 
/ Plan- og miljøutvalget  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon og byggesøknad med vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/390 
 
Sammendrag: 
FH-gruppen er gitt fullmakt fra Kristine Høst-Verbraak til å søke om dispensasjon fra 
høydebestemmelsene i reguleringsplan 201301 for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen for å bygge 
fritidsbolig på gbnr. 16/391 som vil overskride maksimalt tillatt høyde for en liten del av bygget. 
 
Iht. bestemmelsene punkt 4.5 kan maksimal mønehøyde være 5,65 m og gesimshøyde 3,2 m for 
eiendommen. 
 
Årsaken til søknaden om dispensasjon er ønsket om å bygge en ark/ «kvist» der 
gesimshøyden vil bli på 4,913 m. 
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges for omsøkt tiltak. (Alternativ 1 til 
vedtak). De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunen 
velger å gi dispensasjon ut i fra sitt frie forvaltningsskjønn. 
 
Saksutredning: 
Saksutredning og bakgrunn: 
 
Imøtekommelse av dispensasjonssøknaden vil medføre overskridelse av maksimal gesimshøyde i 
reguleringsplanen.  
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I henhold til veiledningen grad av utnytting fra kommunal- og moderniseringsdepartementet skal 
møne- og gesimshøyde måles på følgende måte ved tak med kobbhus, se utklipp/illustrasjon 
nedenfor. (Høyden måles opp til underkant taktekking): 

 
Gjeldende måleregler tilsier med dette at det er gesimshøyden som styrer utformingen av arken. I 
dette tilfellet tilsier korrekt måling at høyden er planlagt til 4,913 m. Dette overstiger maksimal 
tillatte gesimshøyde på 3,2 meter med 1,71 m. Bygget med arken vil være godt innenfor maks 
mønehøyde på 5,65 meter. 
 
Årsaken til søknaden om dispensasjon er ønsket om å bygge en enkel ark/kvist der 
gesimshøyden på et begrenset område vil bli på 4,913m. Fra søker pekes det på at fritidsboligen har 
kun én ark, i retning øst – der det er god avstand til nærmeste nabo. Der det foreligger en ark, måles 
gesimshøyden til arkens mønehøyde, mens mesteparten av gesimsen på fritidsboligen er høyden på 
3,070m, godt innenfor reguleringen i følge punkt 4.5. 
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Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må foreligge 
en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles 
og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang til å 
uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 
19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør 
det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 
(4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre 
myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er vurderingen at 
høring ikke er nødvendig. 
 
Naboer: Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det har ikke kommet merknader til dette varselet.  
 
Plangrunnlag: 
Reguleringsplan for området er Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. område BFR2. Aktuelle 
bestemmelser i denne saken er punkt 4.5 om høyde. 
Det fremgår av reguleringsplan 201301 for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen punkt 4.5 at hyttene kan 
«maksimalt ha mønehøyde på 5,65 m og gesimshøyde på 3,2.» og det står videre at hytter med 
oppstue skal ha «maksimalt mønehøyde 6,35m og gesimshøyde 5,10 m».  
 
Vurdering: 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges:  
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis.  
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde er overordnet at hyttene skal legges 
så lavt som mulig i terrenget, og at hyttene i størst mulig grad skal tilpasses det naturlige terrenget. 
Bebyggelsen skal avpasses i forhold til omkringliggende bebyggelse, bestemmelsene skal bidra til 
harmoni i feltet, regulere byggenes inntrykk, samt sikre best mulig utsikt for flest mulig. Hensynet 
bak bestemmelser om maksimal møne- og gesimshøyde er kort fortalt å begrense bygningers høyde 
og dominans.  
 
Det skal ikke være uproblematisk å fravike klare reguleringsbestemmelser. I dette tilfellet utgjør 
omsøkt dispensasjon lite av bygningens totalinntrykk. Som det anføres fra tiltakshaver vil en slik 
løsning medføre meget liten påvirkning på naboer og omkringliggende bebyggelse. Tvert imot søkes 
det å gi så liten innvirkning på omgivelsene som mulig, men samtidig utnytte oppholdsrom i andre 
etasje best mulig.  
Det er gjort inngående vurderinger av hvordan bebyggelsen vil påvirke naboeiendommer.  
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Fritidsboligen har kun én ark, i retning øst – der det er god avstand til nærmeste nabo. Der 
det foreligger en ark, måles gesimshøyden til arkens mønehøyde, mens mesteparten av 
gesimsen på fritidsboligen er planlagt godt innenfor maks tillatt høyde i reguleringsplanen. 
Mønehøyden vil heller ikke overskride maksimalt tillatte. 
 
Arken vil også gi en bedre estetisk utforming, og vil ikke gi hytta et større uttrykk da den er 
på et lite areal av takflaten. En gesimshøyde på 4,913 meter vil mest sannsynlig ikke ha noen 
innvirkning på utsikt for nærliggende eiendommer, og landskapet lider ikke som følge av tiltaket. 
 
Uten at det har avgjørende betydning skal det nevnes at planen åpner for å bygge hytte med 
oppstugu som vil framstå mer dominerende enn ønskede ark. 
 
Konklusjon: Hensyn bak lovens bestemmelser blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
 
Fordelene må være klart større enn ulempene  
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må  
vurderes opp mot ulempene. 
 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private 
fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. Ifølge tiltakshaver ville alternativet vært å 
bygge oppstugu. Det kan ikke vektlegges at «alternativet er verre» i en vurdering 
av om dispensasjon kan gis. Det skal likevel nevnes at ved den løsningen som nå er valgt, 
synes det som den beste løsningen for naboer og omkringliggende beyggelse.  
 
Tiltakshaver har planlagt for et arkitektonisk uttrykk som samsvarer med nærliggende bygninger uten 
å være hinder for lys, utsikt eller å skape et mer massivt uttrykk. 
 
Det er ikke rimelig å anta at delen av bygget som overskrider maks tillatte gesimshøyde vil hindre lys 
eller solforhold for omkringliggende bebyggelse eller forringe området rundt. Arken er ikke vendt 
mot tilstøtende bygg. Ifølge søker er den løsningen som i helhet vil passe best inn i omgivelsene. 
 
Arken hytten er utformet med, har en vesentlig betydning for kvaliteten av hemsrom med lys og 
luft, samtidig har den ikke noen innvirkning på høyden på bygget som helhet, men gir et bedre 
arkitektonisk uttrykk. 
 
Ulemper ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er naturlig nok at deler av hytta 
blir høyere enn tillatt. Å tillate dette fører til en uthuling av plangrunnlaget og redusert 
forutberegnelighet. Videre vil det gi økt bruksareal og hytta framstår mer dominerende enn 
dersom ingenting hadde blitt bygd. Det skal gode grunner til for å tillate avvik fra 
reguleringsbestemmelser. Målereglene er på det rene for dette tilfellet. Det kan imidlertid 
diskuteres hvordan det slår ut at en så liten del av bygget går under målereglene for gesims. 
I realiteten blir mønen på dette påbygget det man oppfatter som mønehøyde, men iht. 
målereglene altså gesims. Ulempene ellers er få. 
 
Når ulempene ved det omsøkte tiltaket er så små, at det foreligger klar overvekt av 
fordeler, vil vilkåret være oppfylt. Det gjør seg ikke gjeldende ulemper av nevneverdig 
betydning i denne saken. Det skal da mindre til for å konstatere klar overvekt av fordeler. 
 
Konklusjon: fordelene er klart større enn ulempene. 
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Kommunens frie forvaltningsskjønn: 
Selv i tilfeller der vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt, er det opp til kommunen å vurdere om 
dispensasjon bør gis. Kommunen har alltid mulighet til å gi avslag på dispensasjonssøknad. 
Faren for presedens er til stede ved å gi dispensasjon i denne saken. Den anses imidlertid 
håndterbar etter kommunedirektørens vurdering. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon 
fra reguleringsplan 201301 for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen, reguleringsbestemmelsene punkt 
4.5 om byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 16/391. 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf. 
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens ved å gi tillatelse til omsøkt tiltak 
bør være mulig å håndtere dersom den oppstår i lignende saker. 
Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell 
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på 
dispensasjon fra reguleringsplan 201301 for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen, 
reguleringsbestemmelsene punkt 4.5 om byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 16/391 
 
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå 
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn. Det er ikke en ønskelig utvikling at det 
dispenseres fra gesimshøyder, selv om dette utgjør en liten del av hytta. Det er for stor fare 
for at presedensvirkningen blir vanskelig å håndtere. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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PLANID 201504 - DISPENSASJON MOSETERTOPPEN SENTRUM - KRYSSING V/SKI1 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201504  
Arkivsaksnr.: 21/590     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
/ Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, 24.2.2021 
2. Skisser, vedlegg til dispensasjonssøknad 
3. Tilleggsdokumentasjon, illustrasjon, 8.4.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, fastsatt 24.5.2018 
 
Sammendrag: 

Norconsult avd. Lillehammer søker på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS og Alpinco 
Gondoltoppen AS om dispensasjon fra reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum. Det 
søkes om å anlegge planfri kryssing for skiløype under veg fremfor over veg.   

Kommunedirektøren (KD) finner det riktig etter en skjønnsmessig vurdering å anbefale at  
dispensasjonssøknaden innvilges på vilkår. 

 

Saksutredning: 

Norconsult Lillehammer søker på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS og Alpinco 
Gondoltoppen AS om dispensasjon fra reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum.  

I reguleringsplanens plankart fremgår at det er innregulert krysningspunkt mellom veg og 
skiløype. Det angis ikke i plankartet hvordan dette skal løses rent teknisk; om krysningen skal 
skje i samme plan eller planfri kryssing. Videre er det ikke gitt bestemmelser for kombinert 
arealformål veg/skiløype (V/SKI). Derimot fremgår det av planbeskrivelsen at det på grunn av 
trafikksikkerhet skal bygges med planfri krysning av de mest trafikerte løypene/nedfartene. 
Det er konkretisert at skiløypene skal krysse veger i eget plan over vegbane.  

 

Ved nærmere detaljering av utbygging av Mosetertoppen sentrum fremkommer at det er 
mest hensiktsmessig at skiløypa krysser planfritt under kjørevegen, og det er behov for en 
dispensasjon fra reguleringsplanens dokumenter for å kunne realisere dette.  

 

Fra dispensasjonssøknadens argumentasjon inntas: 
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«Planbeskrivelsen angir som nevnt at vegen krysser under skiløype. Premissene både i 
forhold til aktuelle skiløyper og vegløsningen var på tidspunkt for vedtak av plan forskjellige 
fra det som nå er aktuelt (herunder plassering av HB). Hvis man slik vegløsning er i dag skulle 
holde på løsning med vegen under skiløype, så ville det gi dårlige løsninger for 
langrennsløypa (forutsatt at vegen skulle gis akseptable stigningsforhold): 

- Skiløypa ville få en uheldig lengdeprofil med svært bratt og krevende bakke ned mot 
toppstasjon av gondolen, dvs risiko når man kjører ned og svært krevende å gå opp. 

- Løypa ville kreve store fyllinger på hver side av skibrua som ville være uheldig både estetisk 
og med hensyn til å etablere gode snøforhold 

Det er derfor konkludert med både løsning og plassering justeres/endres: 

- Langrennsløypa senkes noe ned i forhold til dagens terreng slik at kjørebrua kan etableres 
over løypa. 

Løsningen gir vesentlig gunstigere profil på langrennsløypa enn i dag samtidig som vegen 
opp mot kryssing under Moseterheisen (V/SKI2) får akseptable stigningsforhold. Løsningen 
vil også være fordelaktig med hensyn til snøforhold i langrennsløypa. 

- Kryssingen vris og flyttes noe slik at man får tilnærma rett langrennsløype og kjøreveg 
gjennom kryssingen samt en enklere vinkelrett kryssing. 

Aktuell løsning er vist på vedlagte tegninger/skisser. Behovet for den planfrie kryssingen 
V/SKI1 vil gradvis øke: 

- Nytt HB settes i drift kommende sommerhalvår 2021 som forsyning til blant anna Favn. 

- Det planer om oppstart av flere utbyggingsområder som skal benytte planfri kryssing 
V/SKI1. 

Det er derfor ønske om og behov for å etablere kryssingen så snart som mulig, for på beste 
måte å ivareta tilbudet til og sikkerheten for brukere av anlegget både sommer og vinter. 
Oppstart av arbeidene med V/SKI1 er planlagt med oppstart så snart som mulig etter at 
vinterdriftssesongen til alpinsenteret er ferdig. » 

Norconsult legger ved skisser til tiltaket som vist under. 
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Kommunedirektøren (KD) anser oversendt skisse som utilstrekkelig og etterspør i epost 
7.4.2021 om det kan sendes over skisser som bedre visualiserer ønsket krysningsløsning. Det 
oversendes en skisse i epost samme dag, men det påpekes at det ansees unødvendig for 
behandling av dispensasjonssøknaden. Det tas forbehold om at dette kun er skisse av et 
tilbud de har innhentet i forbindelse med kommende byggesøknad av tiltaket. Under er 
skissen inntatt: 
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Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. 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. KD anser det ikke som nødvendig med høring i regionale 
og statlige organer, da deres fagområder ansees ikke 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 kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Nabovarsel: 

Tiltaket skal etableres på områder tilhørende eiendom 16/2 (Aina MK Hunder). 
Tiltakshaverne har inngått avtale med grunneier. Siden det ikke er andre berørte naboer 
innenfor området, er det vurdert at det ikke er behov for nabovarsel. 

 

Kommunedirektørens vurdering: 

I PMU-sak 76/2019 innvilges dispensasjon til å anlegge veg fra Mosetertoppen sentrum 
planområde til et høydebasseng i reguleringsplan for Hafjell øvre del. Høydebassenget var 
nødvendig for tilstrekkelig vanntrykk til ønsket utbygging innenfor Moseterområdet. I den 
sammenheng ble det også akseptert at gjeldende skiløype nordøst ble brukt som anleggsveg 
til høydebassenget, men KD forventet at dette ble innarbeidet i en planendring som var 
under arbeid fra utbyggerne. Ifølge gjeldende rekkefølgebestemmelser kan arealformål SKI 
brukes til anleggstrafikk i anleggsperioden. Dette forsvarer at dispensasjon i PMU-sak 
76/2019 ikke omhandlet omlegging av skiløype til kjøreveg innenfor planområdet til 
Mosetertoppen sentrum. Planendringen, for blant annet å legge om vegen opp til 
høydebassenget, er nå sendt på høring til regionale myndigheter og lagt ut på offentlig 
ettersyn. Det foreslås da at angjeldende arealformål SKI endres til vegformål og at V/SKI1 
flyttes til den nye vegplasseringen der skiløypa skal passere under vegen. 

 

Dispensasjonssøknaden som nå skal behandles gjelder forutsetningen i planmaterialet om at 
skiløype skal krysse veg over vegbanen i en planløs kryssing fremfor å krysse under vegen. 
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KD legger også til grunn at utbyggerne 
ønsker at dispensasjonen skal omfatte 
dispensasjon til å anlegge kjørebru for 
biltrafikk innenfor arealformål SKI i 
gjeldende plan. Innenfor arealformål SKI 
er det kun tillatt med midlertidig 
adkomstveg, jf. rekkefølgebestemmelse 
7.1. KD finner at en permanent kjørebru 
ikke kan sies å være del av en 
midlertidig adkomstveg. Til venstre vises 
gjeldende arealformål V/SKI1 innenfor 
sirkelen, mens ønsket ny plassering av 

V/SKI1  er markert med tykk rektangel innenfor gjeldende arealformål SKI. KD legger til 
grunn i det videre at dispensasjonen er begrenset til å gjelde området som er merket med 
rødt rektangel i bildet. 

 

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

Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl. § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  

I dette konkrete tilfelle er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke berøre 
deres fagområder. 

Elementene i denne dispensasjonssøknaden burde vært inntatt ved forrige 
dispensasjonssøknad på grunn av ønsket fremdrift mht anleggstid, gitt 
sommersesong/vintersesong. KD finner derfor at dette er en dispensasjonssøknad som bør 
imøtekommes da den bygger videre på forutsetninger som ble lagt ved forrige vedtak (PMU-
sak 76/2019).  

I planbeskrivelsen i gjeldende plan er det inntatt et punkt om trafikksikkerhet: 

Trafikksikkerhet 

«Vegsystemet i planområdet er utformet med planfrie kryssinger av de mest trafikkerte 
løypene / nedfartene. Det er således planlagt planfri kryssing av Moseterheisen og 
langrennsløypa ut fra Mosetertoppen, samt av Backyardheisen. Disse kryssingene er vist som 
kombinert formål veg / skianlegg (V/SKI) i to plan, med skianlegg over og veg under.»  

KD kan ikke se at det forligger noe tungtveiende grunn til at skiløype må plasseres over 
vegbane og ikke motsatt. Ved utarbeidelse av planmaterialet ble det fra forslagsstiller trolig 
vurdert at krysning av skiløype over vegbane var mest praktisk mht snøbrøyting, da strøgrus 
og snø fra veg ikke egner seg i skiløypetrasé. KD er derfor av den oppfatning at omsøkte 
løsning er like trafikksikker som løsningen som er angitt i gjeldnede planbeskrivelse. 
Bestemmelsens formål om en trafikksikker kryssing er ivaretatt og hensynet bak lovens 
formålsbestemmelse er heller ikke tilsidesatt.  
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Når utbygger selv ønsker å bygge veg over skiløype forventer KD at slike problemer som 
nevnt over er vurdert og at det er funnet en løsning for å forhindre nettopp dette. Utbygger 
er tjent med at både skiløyper og veger innenfor planområdet holder tilfredsstillende 
standard. 

Det vil være en klar fordel for den skigående del av allmennheten at skiløypene er gode og 
ikke for bratte. Kjørevegen får akseptable stigningsforhold. KD finner at fordelene ved å 
innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved å nekte.  

 

KD ønsket oversendt skisser som viser konseptet for ønsket løsning. KD er enig i at 
utformingen av krysningselementet hører til i byggesøknaden for tiltaket. Likevel vil en slik 
skisse gi en innsikt i ønsket løsning før politikerne skal fatte sin beslutning. Det finnes 
eksempler i kommunen på kulvertløsning under veg som ikke er egnet til ønsket formål. Det 
være seg turstier eller skiløyper.   

 

Konklusjon 

KD ser i denne konkrete saken at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Hensynet bak bestemmelsen, trafikksikker kryssing, blir ikke tilsidesatt. Dette 
gjelder også lovens formålsbestemmelse. Dette er et tiltak som gagner alle brukere av 
skiløypene i området. Løypen blir mindre farlig mht bratthet og det er en trafikksikker 
løsning. 

Det er viktig at krysningen blir tilstrekkelig god at at det er plass til at løypemaskiner kan 
passere under. 

 

Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke. KD ser ingen grunn til å ikke innvilge dispensasjon, men det er likevel et 
politisk handlingsrom dersom plan- og miljøutvalget ønsker å gi avslag. Et ev. avslag må være 
saklig begrunnet. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Lovens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.  

Det gis dispensasjon fra planbeskrivelsens pkt. 5.4.7 om Trafikksikkerhet. Det gis anledning 
til at skiløype kan krysse veg i eget nivå under vegbanen. Vegbanen bør fortrinnsvis forsere 
skiløypen via en kjørebro som går godt inn i omkringliggende terreng og omgivelser.  

 

Det gis dispensasjon slik at det innenfor gjeldende arealformål SKI kan tillates opparbeidet 
planfri krysning i tråd med planforslag som nå er på høring.   
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Det settes som vilkår at en skiløypebredde på minimum 15 m skal kunne passere under 
kjørevegen. Videre settes det vilkår om at fri høyde mellom skiløype og broelement skal 
være tilstrekkelig til at løypemaskiner kan passere på et godt snødekke vinterstid. Bredde på 
kjørebru og stigningsforholdet rundt bruløsningen må være forsvarlig mht 
utrykningskjøretøy. Slike forhold må vurderes i byggesak for tiltaket.  

 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon. 
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.) 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 20.04.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 21/1055     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
REVIDERT NASJONAL PLAN - BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING -TIL INFORMASJON 
OG FORDELING m/vedlegg 
 
SUPPLERENDE VERN - INNSPILL TIL VIDERE PROSESS – MILJØDIREKTORATET 
 
FRIVILLIG VERN AV SKOG - OPPRETTELSE AV NYE NATURRESERVAT I INNLANDET MARS 2021 
- GRUNNEIERE, KOMMUNER OG HØRINGSPARTER m/vedlegg 
 
BREV FRA MILJØDIREKTORATET - BEVARING AV VERDIFULL NATUR 
 
HØRINGSBREV OG HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE 
ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR Å AVHJELPE KONSEKVENSER AV COVID-19 
 
PLANPROGRAM PÅ HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA, ENERGI OG MILJØ FOR 
INNLANDET m/vedlegg 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Stedfortreder kommunedirektør 
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PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201808  
Arkivsaksnr.: 18/2011     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 25.3.2021  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.3.2021 
3. Flom- og overvannsplan, datert 2.12.2020  
4. Planbeskrivelse, datert 3.5.2019 
5. ROS-analyse, datert 3.5.2019 
6. Merknader etter offentlig ettersyn i sammendrag med kommunedirektørens 
kommentarer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-sak 44/19, offentlig ettersyn. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljregulering for Høghaugen H6B med plankart datert og reguleringsbestemmelser, sist 
revidert 25.3.2021, med kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Planråd AS på vegne av Ane og 
Øyvind Bræin Aas. 
 
BELIGGENHETEN 
Planområdet Høghaugen H6B ligger i Hafjell, på sørsiden av alpintrekket og rett vest for 
krysset Hundersetervegen- Storsteinvegen.  

 
Planområdets plassering (flyfoto) og plassering i Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell. 
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PLANSTATUS 
Området ligger som fremtidig utbyggingsområdet i kommunedelplan for Øyer sør (2007). 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål fritidsbebyggelse. Området er i 
dag regulert i Områderegulering for H5 og H6 (plan-ID 201503, vedtatt 15.6.2017), som blant 
annet hadde som hensikt å regulere inn en hensynssone for fremtidig vann- og avløpsledning 
(VA-ledning). 
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING 
Reguleringsplan for Høghaugen H6B ble behandlet i møte i plan- og miljøutvalget den 
20.8.2019, sak 44/19, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Naboer, gjenboere, 
berørte parter mv. ble varslet om offentlig ettersyn i brev datert 5.9.2019 og annonse i 
Byavisa samme dag. Frist for merknader til planen var 18.10.2019. Ved fristens utløp var det 
kommet 4 høringsuttalelser fra regionale myndigheter, hvorav 1 i form av innsigelse til 
planforslaget. Merknadene er oppsummert med kommunedirektørens kommentarer i eget 
dokument som vedlegges planen ved sluttbehandling. 
 
ENDRINGER I PLANFORSLAGET ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Arealutnyttelse 
 

Som følge av innsigelsen fremmet av Norges 
vassdrag- og energidirektorat (NVE) er 
arealformål knyttet til fritidsbebyggelse redusert 
for å gi plass til flomutsatt areal. Videre er det 
inntatt bestemmelsesområder (# 1-5) som skal 
benyttes til fordrøyning og flomvoll.  
 
Det er inntatt byggegrense rundt arealformål 
fritidsbebyggelse.  
 
Innenfor planområdet er det 13 enkelttomter, 
samt to tuntomter med inntil 14 boenheter.  
 
Det er inntatt vegetasjonsskjerm på 15 meter, 
vist i plankartet. 
 
 
 

Forslag til plankart. 
 
Landskap og tilpassing 
Planområdet ligger i en nordvestvendt skråning og det er utarbeidet et hellingskart som viser 
intern topografi.  
 
Helningskartet viser at området ikke består av veldig bratt terreng, men området innehar 
likevel noe kupert terreng med ulike høydeforskjeller. Siden det ikke er sterkt hellende 
terreng, har regulant ikke stilt krav til sokkeletasje eller andre spesielle bygningstekniske 
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tiltak for å tilpasse terrenget. Helningskartet følger som eget vedlegg til 
plandokumentasjonen. 
  
Overvannsplan 
For å imøtekomme innsigelsen fra NVE er det før sluttbehandling utarbeidet en flom- og 
overvannsplan, datert 2.12.2020, med forslag til tiltak. Det er i bestemmelsene inntatt at 
overvannsplanen skal følges mht foreslåtte tiltak for flom- og overvannshåndtering innenfor 
planområdet.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 3.5.2019. I denne ble det 
konkludert med svært liten sannsynlighet for uønskede hendelser som følge av reguleringen. 
Innsigelsen fra NVE har hatt fokus på flom og overvann. Det har vært behov for endringer i 
både plankart og bestemmelser for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for flom og skade fra 
overvann som følge av reguleringsplanarbeidet. ROS-analysen er ikke endret som følge av 
innsigelsen men de juridiske dokumentene i planen har blitt endret som følge av innsigelsen. 
 
Klima og miljø 
Det er i reguleringsplanen foreslått en rekke tiltak som bygger opp under fremtidsrettede 
klimamålsettinger om bærekraft for nye hytteområder, - krav om skånsomme inngrep, krav 
til revegetering og materialvalg. 
 
Alternative plankart og bestemmelser 
Da det ikke kom til enighet mellom utbygger og kommune om verken plankartets omfang 
eller bestemmelser, ble det lagt ut på høring to sett med plankart og bestemmelser. I 
merknadene fra regionale myndigheter anbefales det at kommunedirektørens 
planavgrensning og bestemmelser legges til grunn. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering av planforslag og planprosess: 
Kommunedirektøren anser at planforslaget som nå ligger til sluttbehandling er utarbeidet i 
tråd med referat fra oppstartsmøte. Planforslaget er utarbeidet med føringer og krav gitt i 
Områdeplan for H5/H6, vedtatt 15.6.2017. 
 
Forslag til endringer i plankart 
Byggeområdet merket F2 ble endret etter at kommunedirektøren foretok befaring i området 
i fjor sommer. Det viste seg at Skalmstadbekken hadde flere markerte bekkestrenger 
gjennom planområdet, spesielt der byggeområde F2 var planlagt. Videre var byggeområde 
F5 ikke i tråd med byggeområdene i områdeplanen. Til sluttbehandling er F5 tatt ut og F2 er 
korrigert for å gjøre plass til bekkens mer naturlige utbredelse. Som sikring mot 
Skalmstadbekken er det foreslått en flomvoll langs byggeområdene som grenser mot 
Skalmstadbekken. Bestemmelsesområder for dreneringstiltak er vist i plankartet. 
 
Grad av utnytting for bebygd areal (BYA) 
Det kan bygges inntil 13 enheter i form av frittliggende fritidsboliger. I tillegg kan 
tuntomtene bebygges med inntil 14 enheter. Utnyttelsesgraden i Områdeplan for H5/H6 er 
satt til 20-30% BYA. I planforslaget er det ikke foreslått å bruke %-vis BYA, men kun angi 



  Sak 50/21 

 Side 57 av 58   

tomtestørrelser og tillatt maksimal BYA innenfor disse tomtene. Bygningsmassen kan, 
dersom alt blir utbygd maksimalt bli 21%. I tillegg kommer eventuell parkering som ikke 
løses i garasje eller annen bygning. Foreslått utnyttelse er innenfor forutsetningene gitt i 
områdeplanen. Det er i bestemmelsene presisert at veileder om grad av utnytting skal legges 
til grunn ved beregning av tomteutnyttelse.  
 
Parkeringsplasser 
På enkelttomtene skal det tilrettelegges for 2 parkeringsplasser innenfor tomtegrenser vist i 
plankartet. På tuntomtene er det ikke spesifisert hvordan parkering skal løses, men det 
forutsettes minst en parkeringsplass pr boenhet. Det skal avgjøres i tomtedelingsplanen om 
parkering løses på egen ny tomt eller på felles parkeringsareal. 
 
Landskapsbilde og terreng 
Området er delvis avskoget allerede. Reguleringsbestemmelser legger til rette for bevaring 
av vegetasjon, god terrengtilpasning og begrensninger av terrenginngrep. Byggeområdene er 
kompakt anlagt og det er bestemmelse om vegetasjonsskjerm mot Hundersetervegen. Pr i 
dag er det flatehogd der skjermen skal få etablere seg. Forslagsstiller anser ikke området 
som bratt nok til å innta planbestemmelser om bruk av sokkel. KD har likevel, med samtykke, 
inntatt en bestemmelse om påbud om sokkel der byggeterrenget er brattere enn 1:4. Dette 
er tilsvarende som gjøres i andre reguleringsplaner for fritidsbebyggelse i hellende terreng. 
 
Grønnstruktur 
Planområdet har lett tilgang til natur- og friluftslivsaktiviteter via Gamle Hunderseterveg og 
skliløypetraseen som ligger øst i planområdet. Disse kan benyttes til sykling og tursti i 
barmarksesongen.  
 
Klima og miljøhensyn 
I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser for å finne gode klima- og 
miljøløsninger for det enkelte byggeprosjektet.  
 
Forslag til endringer i bestemmelsene 
På bakgrunn av innkomne merknader og innsigelse foreslås det endringer/tillegg i flere 
bestemmelser. Det er blant annet nødvendig å tydeliggjøre faglige råd fremkommet i vedlagt 
flom og overvannsrapport. Kommunedirektøren har også sett behov for endringer for å sikre 
entydige bestemmelser innenfor byggesaksbehandlingen. Utnyttelsesgrad, byggehøyder mm 
er ikke endret. Regulanten har foreslått noen endringer for å imøtekomme NVE sin 
innsigelse. Kommunedirektøren finner ikke at det er behov for ytterligere høring/offentlig 
ettersyn selv om bestemmelsene er noe omarbeidet. I de vedlagte planbestemmelsene er 
endringer merket med rød skrift. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Øyer kommune detaljregulering for 
Høghaugen H6B med plankart og planbestemmelser datert 25.3.2021 med 
kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
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Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide ytterligere endringer i planmaterialet for å 
imøtekomme innsigelse fra NVE dersom dette er nødvendig. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 


