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2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM 
SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 2012b  
Arkivsaksnr.: 18/1289     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
  
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 02.03.2022 
2. Reguleringsbestemmelser datert 02.03.2022 
3. Planbeskrivelse/notat planendring datert 26.11.2021 
4. ROS-analyse datert 6.11.2019 
5. Vurdering av flomforhold Søre Brynsåa, Norconsult AS29.11.2021 
6. Åpning av Trodalsbekken og tiltak, Norconsult AS 29.11.2021 
7. Flomsone ved Lågen, Norconsult AS 23.2.2022 
8. Hydraulisk vurdering av kulvert E6, Norconsult AS 23.2.2022 
9.  Endring av detaljregulering etter høring 
10. Merknader i sammendrag fra offentlig ettersyn 1. gang og 2. gang 
11. Endring av massefangdam, varsling og aksept av endring fra grunneier 
12. Tilsvar NVE på avklaring innsigelse 
13. Tilsvar Statens vegvesen på avklaring innsigelse 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 70/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 - 1. gangs behandling/offentlig ettersyn 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
kommune reguleringsendring for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, 
datert 2.03.2022.  
 
Saksutredning: 
Planendringen er utarbeidet av Norconsult AS som plankonsulent og med Øyer kommune 
som forslagsstiller. Planforslaget ble sendt ut til høring/offentlig ettersyn i PMU-sak 70/19. 
Det kom merknader og innsigelser til forslaget. Planforslaget er nå bearbeidet ytterligere for 
å imøtekomme innsigelser og merknader som ble tatt til etterretning. 
 
Beliggenhet 
Planområdet er beliggende sør for Søre Brynsåa i Øyer, og strekker seg fra 
Gudbrandsdalslågen, over E6, Kongsvegen og opp forbi Gamlevegen. Området ligger nord 
for Øyer sentrum i tidligere løsmasseuttak Jevnegruva.  
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Planstatus 

Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Trodal boligfelt, PlanID 201202, vedtatt 
19.06.2014 – revidert 20.01.2015 iht. frafall av innsigelse.  

 
Gjeldende reguleringsplan 

 
Planprosess: 
Planen ble i 2018 tatt opp til revisjon på bakgrunn av manglende rettsvirkning for 
vegforbindelse mellom Kongsvegen og Gamlevegen/Sørbygdsvegen og flom- og 
overvannssituasjonen i området.  Hovedgrepene i planen videreføres, men med endringer i 
forhold til tiltak for flomfare, kryssløsning for vegforbindelse og kryssløsning mot 
Sørbygdsvegen. Planavgrensning overlapper ved denne revisjonen deler av reguleringsplan 
for E6 Granrudmoen-Tingberg, PlanID  508, vedtatt 19.05.2009.  
 
Forslag til planendring ble behandlet i plan- og miljøutvalget i møte 19.11.2019, sak 70/19 og 
lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 3.12.2019 til 20.1.2020. Ved offentlig ettersyn 
fremmet NVE innsigelse til planen på bakgrunn av manglende sikkerhet mht. flom og 
overvann, jf. brev NVE av 14.1.2020.  
 
Som konsekvens av innsigelsene ble foreslått vegtrasé mellom Kongsvegen og 
Gamlevegen/Sørbygdsvegen flyttet for å gjøre plass til Trodalsbekken. Dette medførte at 
planområdet måtte utvides. Norconsult AS varslet i brev av 2.11.2021 utvidelse av 
planområdet og videreføring av planarbeidet, på vegne av Øyer kommune. Frist for innspill 
var 24.11.2021.  Hensikten med planutvidelsen var omlegging av veg som følge av endringer 
knyttet til flom og overvann/omlegging av Trodalsbekken og flomsikring. Denne 
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planendringen ga også endret løsning for flom og overvann og endring av areal avsatt til 
barnehage. Areal avsatt til barnehage måtte utgå til fordel for fordrøyning av Trodalsbekken 
før denne ble ledet ut i Søre Brynsåa.   
 
Andre gangs offentlig ettersyn 
Plan- og miljøutvalget vedtok 7.12.2021, sak 127/21 å legge endret planforslag ut på 
offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for merknader var 24.1.2022. Det ble gitt utsatt frist grunnet 
feil ved utsendelse og avklaringer etterspurt i dialogmøte med regionale myndigheter 11. 
januar 2022 (konsekvenser for E6 som følge av endringene i planforslaget). Endringen fra 
forrige offentlig ettersyn var omlegging av veg for å ivareta Trodalsbekken, samt at 
barnehagetomten var erstattet med fordrøyningstiltak. 
Det har kommet 4 merknader fra regionale myndigheter. NVE opprettholder innsigelse og 
ber om at innsigelse fra 14.1.2020 svares ut. SVV fremmer innsigelse grunnet uavklarte 
konsekvenser for massetransport i Søre Brynsåa og fare for E6 med oversvømmelse av veg 
mv. Ut over dette er det en henvendelse angående trafikksikkerhet, skolebarn og busstopp i 
Sørbygdsvegen/ Gamlevegen. Busstopp inngår i planforslaget og er så måte ivaretatt.  
 
Nytt plankart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plankart revidert etter offentlig ettersyn med massefangdam ved Kongsvegen
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Planendring – endringer etter andre gangs offentlig ettersyn, jf. vedlegg 9.  
Planendringen har nå vært på høring, 
og planen er justert for å imøtekomme 
innspill under høringen og innsigelsen 
fra NVE som ble fremmet under første 
gangs offentlig ettersyn 2019/2020.  
 
Etter nytt offentlig ettersyn er det 
primært følgende endringer før 
sluttbehandling: 
Mindre justeringer i linjen for GS-veg 
ved Gamlevegen, samt sikring av 
steinmur. 
Masseavlagringsbasseng ovenfor 
Kongsvegen for å sikre at 
massetransport i Søre Brynsåa ikke 
medfører utfordringer for Kongsvegen 
og E6. Masseavlagringsbasseng var 
innarbeidet ved 1.gangs offentlig ettersyn av planendring i 
2019. Før nytt offentlig ettersyn i 2021/2022 var 
masseavlagringsbasseng tatt ut, jf. rapporter Skred AS og 
Norconsult AS. Ved siste offentlig ettersyn (2021/2022) 
fremmet Statens vegvesen innsigelse mht. sikkerhet ift. mot 
flom E6 og Kongsvegen siden sedimentasjonsbassenget var 
tatt ut av planen. Denne innsigelsen er svart ut med blant 
annet å ta inn igjen masseavlagringsbassenget i plankart og 
bestemmelser.  
 
Norconsult AS har i notat «Flomsone ved Lågen», datert 
23.2.2022, gjort rede for flomforhold i planområdet og 
anvist en henynssone flom mot Lågen. Faresone flom i 
planområdet langs Lågen er satt til kote 176,5 moh. 
 
Alle endringer er foretatt i overensstemmelse med 
regionale myndigheter for å sikre at løsningene er best 
mulig omforent. 
Planforslaget er ellers slik det ble lagt frem i forbindelse 
med siste offentlig ettersyn.  
 
Med hensyn til masseavlagringsbasseng ovenfor 
Kongsvegen som er tatt inn igjen i plankart/ 
planendringen, er grunneier varslet og gitt sitt samtykke til 
denne endringen, se vedlegg 11.  
 
Tiltak for å imøtekomme innsigelse fra Statens vegvesen og NVE er innarbeidet i 
planendringen før sluttbehandling, - kfr. brev Statens vegvesen 24.2.2022 og tilsvar fra NVE i 

Masseavlagringsbasseng ved Kongsvegen

Flomsone mot Lågen
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brev av 10.3.2022. Brevene angir grunnlaget for å frafalle innsigelsene gitt ved offentlig 
ettersyn i 2020 (NVE) og 2022 (Statens vegvesen).  

Hovedgrep 

Hovedgrepene omhandler sikring mot flomfare, regulering av ny kryssløsning for veg mellom 
Kongsvegen og Sørbygdsvegen/Gamlevegen samt endringer i boligbebyggelse/ 
grøntområder som følge av flomsikringstiltak.  
 
VEGER 
Vegforbindelse Kongsvegen til Gamlevegen/Sørbygdsvegen 
I dialogmøte med Innlandet fylkeskommune (kulturarvenheten og samferdsel), etter 
offentlig ettersyn, ble kryssløsning mot Gamlevegen/Sørbygdsvegen, verneinteresser mv. 
drøftet. I møtet ble det påpekt at bestemmelsens pkt. 1.14 må tydeliggjøres slik at arbeids-
opplegget for dokumentasjon av verneverdier skal godkjennes av kultur-
minnemyndighetene før igangsetting.  
 
Fortau langsmed vegen i tidligere plan er nå endret til gang- og sykkelveg (GSV) som er 
adskilt fra kjøreveg. Det er innarbeidet en mer optimalisert senterlinje for GSV som legges til 
grunn for plankartet. Steinmuren på oversiden av GSV skal sikres med en egen hensynssone, 
og med tilhørende bestemmelser. Hensikten er å bevare steinmuren mot ytterligere inngrep 
slik at elementene i Kongevegen beholdes så intakt som mulig.  
 
Det må avklares i gjennomføring av tiltak for veg hvor langt det bør asfalteres inn mot et 
kryss for å unngå at man kjører inn grus i krysset. Hensikten er at selve Gamlevegen fortsatt 
skal ha grusdekke, mens ny veglinje kan ha asfaltdekke.  
 Bussholdeplass i Sørbygdsvegen er videreført som i tidligere plan.  
 
Øvrige deler av planforslaget følger av planbeskrivelsen for gjeldende reguleringsplan for 
Trodal boligfelt (versjon 201202-2) datert 4.6.2014. 
 
FLOM OG OVERVANN 
I dialog med Statens vegvesen er det lagt 
inn masseavlagringsbasseng på oversiden 
av Kongsvegen. Dette er i plankartet avsatt 
som arealformål «VAA» - formål i sjø og 
vassdrag med eller uten tilhørende 
strandsone kombinert med andre angitte 
formål og pkt 6.2 i bestemmelsene.   
 
 
 
 
 
 
Massetransport til E6 før- og etter tiltak – notat Norconsult 23.2.2022- utdrag av 
notat 
Hydraulisk vurdering av kulvert under E6, vannlinjeberegning og konsekvenser av en 200-års 



  Sak 15/22 
 

 Side 8 av 66   
 

flom + 40 % påslag er vurdert i notatet. Vannlinjeberegning og simulering under viser 
konsekvenser av flom ved dagens situasjon. 

 
«Boligutbyggingen vil ikke endre massemengde nedover Søre Brynsåa. Tiltakene i Søre 
Brynsåa og Trodalsbekken er vurdert nedenfor».  
 
SVV er enig i at masseavlagringsbasseng oppstrøms Gamlevegen vil ha effekt for masser fra 
høyereliggende terreng. I brevet fra SVV (08.02.2022) står det at: «Et 
masseavlagringsbasseng oppstrøms Gamlevegen vil ha effekt for masser fra høyereliggende 
terreng, men ikke for masser som blir utvasket videre nedover, der elveløpet blir smalt med 
tilhørende høy vannhastighet. Her står løsmassene i bratte skråninger på begge sider av 
elveløpet. Vi kan derfor ikke se at det er grunnlag for å ta masseavlagringsbassenget 
[oppstrøms Kongsvegen] ut av planforslaget.»  
 
Det er viktig å skille mellom elvens naturlige tilstand og påvirkning fra de planlagte tiltakene. 
Det SVV beskriver over er naturlig erosjon og massetransport i elva, og ikke forårsaket av den 
planlagte utbyggingen. At elven er naturlig masseførende kan ikke gi grunnlag for å pålegge 
kommunen et masseavlagringsbasseng. 
 
Nødvendige avklaringer i forhold til tiltak med masseavlagringsbasseng, erosjonssikring mv. 
er knyttet til gjennomføring av bru ved Gamlevegen/Sørbygdsvegen og er hjemlet med krav i 
rekkefølgebestemmelsene pkt. 7.8.  

Oversvømmelse, dagens situasjon i Søre Brynsåa og 
Trodalsbekken og (fiktiv) utskifting av brua i Kongsvegen, 
200-års flom + klimapåslag i Søre Brynsåa, middelflom + 
klimapåslag i Trodalsbekken

Oversvømmelse, prosjekterte tiltak i Søre Brynsåa og 
Trodalsbekken og [fiktiv] utskifting av brua i Kongsvegen. 
200-årsflom + klimapåslag i Søre Brynsåa, middelflom + 
klimapåslag i Trodalsbekken.



  Sak 15/22 
 

 Side 9 av 66   
 

FLOMSONE MOT LÅGEN 
Flomsone mot Lågen er vurdert i notat 
Norconsult AS, datert 23.2.2022. 
Flomsonen er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser. 
Notatet er vedlagt ved sluttbehandling, - 
se vedlegg 7.  
 
Illustrasjoner til venstre viser flomnivå 
flom 1995 og 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens vurderinger etter andre gangs offentlig ettersyn: 
Ved nytt offentlig ettersyn var det 4 merknader til planforslaget hvorav 2 av disse var 
innsigelse. Innsigelse fra NVE var opprettholdelse av tidligere innsigelse gitt i 2020 som de 
ikke kunne se var svart ut i planforslaget i forhold til flomutsatte områder mot Lågen og 
Langvik campingplass.  
Innsigelse fra Statens vegvesen er innsigelse til sikkerhet for veg og fare for oversvømmelse 
av Kongsvegen og E6 ved 200-års flom med 40 % påslag.  
 
FLOM OG OVERVANN 
Innsigelse fra Statens vegvesen i forhold til tiltak med masseavlagringsbasseng er drøftet i 
møte 24.2.2022 med både Statens vegvesen og NVE. Behovet for en sikring i forhold til 
oversvømmelse av E6 og Kongsvegen på grunn av flom og massetransport i Søre Brynsåa ble 
her drøftet. Statens vegvesen skriver i et tilsvar etter møtet 24.2.2022,  
«Viser til et godt møte i dag for å løse vår innsigelse. Vi bekrefter at følgende legges til grunn for 
planforslaget: 

- Innregulert masseavlagringsbasseng oppstrøms Kongsvegen (i størrelsesorden som 
opprinnelig var planlagt) 

- Rekkefølgekrav som sikrer samtidig gjennomføring med ny bru på Gamlevegen 
- Erosjonssikringstiltak beskrevet i de siste hydrauliske vurderingene datert 23.02.2022  
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Når dette er på plass vil det være tilstrekkelig til at vi kan frafalle vår innsigelse, og bidra med et 
tilskudd til etablering av masseavlagringsbassenget på 500.000,- + moms.  
 
Formelt frafaller vi vår innsigelse i etterkant av vedtatt planforslag». 
 
Dette er innarbeidet i plankart og bestemmelse før sluttbehandling og innsigelsen anses 
dermed som svart ut.  
 
AREALUTVIDELSE/AREALENDRINGER 
Endret arealformål med masseavlagringsbasseng/massefangdam i Søre Brynsåa rett ovenfor 
Kongsvegen er lagt inn i plankartet. Grunneier som blir berørt av denne endringen av 
arealbruk ble informert om endringen i møte med Øyer kommune 3.3.2022 og har ingen 
merknader til dette, se vedlegg 9.  
 
FLOM I LÅGEN 
Innsigelsen fra NVE, jf. brev av 14.1.2020 (innsigelse ved forrige offentlig ettersyn 
2019/2020) er svart ut i dokumentet Trodalen reguleringsplan – flomsone ved Lågen, 
Norconsult AS, 23.2.2022, se vedlegg 7. 
 
VEG 
Krav til oppfølging og dialog med vegmyndighet og kulturarvenheten i Innlandet 
fylkeskommune er tatt inn i bestemmelser både i forhold til ny bru over Søre Brynsåa og 
dokumentasjon ved riving av eksiterende bru.   
 
De endringer og det som må følges opp i forhold til gjennomføring av tiltak og avklaringer, er 
innarbeidet i plankart og bestemmelser ved sluttbehandling.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, datert 
2.3.2022.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR FOR OPPFØRING AV SLAKTERI PÅ PELLESTOVA, GBNR 
155/1/31 
REG PLAN 201 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 001  
Arkivsaksnr.: 21/2089     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/21 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Følgebrev høring 
2. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens kommentarer 
3. Søknad om dispensasjon 
4. Modell og situasjonsplan 
5. Snitt 
6. Plan 1 
7. Plan 2 
8. Sak 31/18 i planutvalget 31.5.2018 
9. Klagebehandling av sak 31/18 fra Fylkesmannen i Innlandet 
10. Vedtak styret i Sameiet Pellestova  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Referat fra årsmøte Sameiet Pellestova 
Samtykkeerklæring angående planforslag (eksempel) 
 
Sammendrag: 
Planråd As søker på vegne av Pellestova Hotell AS om dispensasjon fra bestemmelser i 
kommunedelplan for Øyer Sør, for å sette opp et slakteri/restaurantbygning utenfor hittil 
regulert område. For ønsket plassering er det nødvendig med dispensasjon fra plankrav, 
samt fra bestemmelsene knyttet til LNF4. Kommunedirektøren har kommet frem til at 
hensynet bak bestemmelsene ikke settes til side, samt at fordelene er klart større enn 
ulempene, og tilrår at søknaden om dispensasjon innvilges.  
 
Saksutredning: 
Saksbakgrunn – søknad og begrunnelse  
Planråd AS søker på vegne av Pellestova Hotell AS om dispensasjon fra gjeldende  
kommunedelplan for Øyer sør. Søknaden omhandler areal som i kommunedelplan for Øyer 
sør er avsatt til næring og til LNF4. Arealet som nå ønskes bebygd er ikke innenfor 
planområdet til reguleringsplan for Pellestova. 
 
Det søkes om dispensasjon etter pbl § 19-1 for å oppføre et eget «Slakteri» tilknyttet 
hotellet. Det er ikke ment å være et ordinært slakteri med avliving av dyr, men et bygg med 
areal for nedskjæring og foredling av ferdige slakt. Videre tenkes det å kunne serverer mat 
og evt. selge produkter i liten skala.  
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Ønsket plassering av slakteriet er utenfor planavgrensningen for Pellestova, men delvis 
innenfor areal avsatt til næringsformål i kommunedelplan for Øyer sør. Resten av arealet er 
avsatt til LNF4. I pågående revisjon av reguleringsplan for Pellestova (startet i 2017) er 
utvidelsen av planområdet inntatt sammen med øvrige ønskede planendringer. Forslag til 
plandokumenter er oversendt kommunen og kommunen har nå dialog om innholdet. Siden 
dialog om planinnholdet kan ta noe tid, er det viktig for tiltakshaver at 
dispensasjonssøknaden behandles snarest og ikke stoppes av øvrig planprosess som kan 
trekke ut i tid. Bakgrunnen for ønske om rask behandling er å styrke hotellets driftsgrunnlag 
så raskt som mulig.  
 
RAM arkitektur har utarbeidet tegninger, vedlagt søknaden, som viser plassering, utforming, 
byggehøyder og tilpasning til eksisterende bebyggelse og anlegg.  
Området det søkes dispensasjon for ligger ved Pellestova Hotell. Pellestova ligger langs 
Hundersætervegen og ved Hundersætra i Øyer statsallmenning. Området ligger i skrånende 
terreng, men det er også flate områder innenfor planområdet Pellestova. Området rundt er 
åpent og lite vegetert. Slakteriet er tenkt plassert i sørvestre hjørne ved parkeringsplassen 
foran hotellet med tilsvarende synlighet og eksponering som skikafeen - Pellekaféen.  
 
Bakgrunnen for søknaden er at planlagt slakteri ligger utenfor reguleringsplanen for 
Pellestova, men delvis på areal avsatt til næring innenfor kommunedelplan Øyer sør. 
Resterende areal er avsatt til LNF4. Gjeldende reguleringsplan for Pellestova er regulert til 
herberge og bevertning, og det er i planen åpnet opp for bygging av hotell og tilhørende 
næringsareal. Høydene på slakteribygget er innenfor gjeldende gesims og mønehøyder, samt 
utnyttelsesgrad for reguleringsplanen for Pellestova. Det er derimot behov for å søke 
dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan med tanke på plassering av bygningen, og 
hvilke arealformål denne beslaglegger.  
 
Den nye «Slakteriet» på Pellestova  
Målet er å gjøre Pellestova enda bedre på matopplevelser. Det er et sterkt ønske om å 
servere kortreiste lokale råvarer som er foredlet på eget slakteri. Det er ikke aktuelt å gjøre 
dette til et industrielt slakteri for andre brukere, kun til egen nytte tilknyttet hotellet.  
Ideen og tanken bak konseptet med «Slakteriet» er at selve måltidet og opplevelsen er en 
attraksjon for stedet. Det som skal serveres er kortreiste lokale råvarer som er foredlet på 
eget slakteri i restauranten. Selve «Slakteriet» blir utformet som et kombinert 
restaurant/slakteri, med storkjøkken og restaurant i ett og samme bygg.  
Det er lagt stor vekt på at bygget skal tilpasses og videreføre uttrykket i fronten av 
Pellestova, og bebyggelsen skal legges inn i terrenget slik at bakenforliggende bebyggelse 
ikke mister utsikt.  
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Bildet til venstre viser kommunedelplanen med 
heldekkende blått næringsareal omkranset av LNF4. 
Gjeldende reguleringsplan for Pellestova ligger som 
et lag oppå kommunedelplankartet. Lilla polygon i 
sørøstre hjørne av bildet viser ønsket plassering av 
slakteribygget. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSESS 
Saken ble sendt på høring til naboer og regionale myndigheter 12.8.2021 med frist for 
merknader satt til 1.9. 2021.  
Ved fristens utløp har det kommet 6 merknader. Disse er gjennomgått i sammendrag med 
kommunedirektørens kommentarer og vedlagt saken som eget vedlegg.  
Det har i lengre tid vært en intern prosess og dialog mellom forslagsstiller, samtlige eiere av 
leiligheter og sameiet på Pellestova mht. både planendring og bygging av slakteri. Denne 
dialogprosessen har resultert i utarbeidelse av en samtykkeerklæring, som alle parter har 
gitt sin tilslutning til. I denne fremgå enighet om planforslag og plassering av ulike bygg. 
Kommunedirektøren tar ikke stilling til hvilke avtaler som er inngått, men tar det til 
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orientering at konsesus er oppnådd. Hvilke øvrige planendringer som ønskes fra 
forslagsstiller utover plassering av et slakteri behandles ikke i denne dispensasjonssaken. 
 
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 kommunedirektøren 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 skal gjennomføres der deres saksområde blir 
direkte berørt, jf. pbl. § 19-1.  
 
Naboer:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. Pbl § 21-3. Det er kommet 2 merknader fra 
naboer/beboere i sameiet på Pellestova ved høring av dispensasjonssøknad utsendt av Øyer 
kommune 12.8.2021. Ifølge tiltakshaver har også disse to akseptert planforslaget som er 
oversendt Øyer kommune i perioden etter at de innga sine merknader. I dette planforslaget 
er slakteriet sammenfallende med det som nå ønskes omsøkt. Merknadene kommenteres 
derfor ikke ytterligere.  
 
Plangrunnlaget: 
Gjeldende reguleringsplan for Pellestova er vedtatt 26.1.2006. 
Kommunedelplan Øyer sør vedtatt 31.5.2007. 
Planendring ble varslet 10.7. 2017. 
Planprogram ble fastsatt av kommunestyret i sak 97/17, 14.12.2017. 
Planområdet er senere justert med avgrensning som tar med skikafe. 
Planendring er innsendt og er klar for politisk behandling medio 2022.  
 
Eiendomsforhold:  
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Bildene over viser seksjonsinndelingen på Pellestova med reguleringsplan som underlag, og 
kommunedelplan som underlag. 

Pellestova består i dag av 2 seksjonerte sameier opprettet på festegrunn 155/1/31 (rød 
grense) og 155/1/826 (blå grense). Eiendomsgrensene for festegrunnen samsvarer verken 
med formålsgrensene for reguleringsplan eller avsatt område til utbygging i 
kommunedelplan. Det er i alles interesse at det etter kommende reguleringsplanprosess 
oppnås samsvar mellom formålsgrensene for reguleringsplan, kommunedelplan og 
festeareal, både mellom sameiene, og mot fester Statskog. Å ordne opp i festeareal, 
omfattes ikke av denne søknaden, og det anbefales at dette ikke gjennomføres før 
kommunestyret har gjort planvedtak i reguleringsendringen for Pellestova.   
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Det er 6 merknader til søknad om dispensasjonen ved utløp av høringens frist for merknader 
satt til 1.9.2021. 4 av disse er fra regionale myndigheter og 2 fra beboere i sameiet på 
Pellestova. De 2 merknadene fra leilighetseiere/beboere i sameiet er svart ut i dialog og i 
avtaler mellom forslagsstiller og den enkelte leilighetseier.  
 
MERKNADER FRA STATLIG/REGIONAL MYNDIGHET 
Statens vegvesen sier i sin merknad; «Dersom det likevel innvilges dispensasjon forutsetter vi 
at trafikk og trafikksikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt i forbindelse med det nye 
slakteriet/restauranten, med et spesielt fokus på gående, syklende og skiløpere».  
Slik kommunedirektøren ser det, vil trafikkbildet med økning i antall kjørende i begrenset 
grad bli endret. Slakteriet vil ikke medføre nye krysningspunkter. Men formålet med 
slakteriet er å øke belegget på Pellestova. Dette vil gi økt trafikk. 
  
I PMU-sak 115/21, 9.11.2021 ble det innvilget dispensasjon fra LNF-formålet rett ved 
Pellestova for å kunne tillate tiltak i strid med LNF-formålet. Det ble søkt om å utbedre 
krysset mellom Hundersetervegen, Hitvegen og Pellevegen. Det er vegselskapet som ønsker 
å utføre tiltaket på grunn av dårlig oversikt i krysset. Etter kommunedirektørens syn vil dette 
bedre trafikksikkerheten inn i området. Videre vil trafikksikkerhet og adkomstforhold være 
tema ved planrevisjon som nå er i prosess, der tiltakshaver har planer om å bygge 40 nye 
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enheter. Trafikale forhold er naturlige elementer i plansaken. Statens vegvesen vil da ha 
anledning til å vurdere tiltakshavers eventuelle tiltak for å ytterligere bedre situasjonen. 
 
Statsforvalteren i Innlandet anbefaler at tiltakshaver avventer revisjon av reguleringsplan, 
men vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon.  
 
Innlandet fylkeskommune viser til kommunedelplan og reguleringsplan som er under 
revisjon og mener en planmessig behandling vil belyse konsekvenser av tiltaket og blir 
håndtert på en helhetlig god måte. Fylkeskommunen «anbefaler» derfor at kommunen 
følger tidligere vedtak og avslår søknad om dispensasjon.  
 
NVE hadde ingen merknad. 
 
 
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. 
 
Blir hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 
Det er søkt dispensasjon fra kommunedelplanens § 1.1.1; «I byggeområdene kan arbeid og 
tiltak nevnt i PBL §§ 81, 86a, 86b og 93 samt fradeling til slike formål ikke finne sted før 
området inngår i godkjent reguleringsplan». En mindre del av bygget tenkes plassert 
innenfor arealformål som har slikt plankrav.  
 
Hoveddelen av bygget er planlagt plassert innenfor arealformål LNF4, der det ikke er gitt 
relevante føringer utover det som er hovedbestemmelsen for LNF-områder: «I LNF-
områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan godkjennes 
iht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp 
som endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.»   
 
Hensynet bak bestemmelsen om plankrav er at planlegging skal ivareta helhet og ikke 
stykkevis eller en bit for bit planlegging og utbygging. Tiltakshaver har startet en planprosess 
for å revidere gjeldene reguleringsplan på Pellestova. I denne prosessen inngår utvidelse av 
planområdet for å inkludere Pellekafeen og ønsket areal for Pellestova slakteri. På grunn av 
allerede etablerte gjenboere sitt engasjement angående neste byggetrinn innenfor 
gjeldende reguleringsplan har kommunedirektøren forståelse for at prosessen trekker ut i 
tid. Det er mange hensyn å ta når nye bygg skal plasseres inn. Kommunedirektøren har også 
forståelse for at tiltakshaver ønsker å fremskynde elementer i planforslaget som kan styrke 
hotellets ressursgrunnlag uten å komme i konflikt med pågående planprosess. Slik 
kommunedirektøren har oppfattet tiltakshaver, har ønsket plassering av nytt bygg fått 
aksept fra samtlige gjenboere. Tiltakshaver har tilstrebet å plassere slakteribygget slik at 
dette ikke skal gå på bekostning av allerede eksisterende bygningsmasse hva gjelder kvalitet 
på utsikt og estetisk tilpasning. Kommunedirektøren finner at hensynet bak bestemmelsen 
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som skal sikre en helhetlig planlegging ikke blir vesentlig tilsidesatt, idet 
dispensasjonssøknaden ikke avviker fra innholdet i innsendt planforslag. Videre legges det 
stor vekt på at arealet er et marginalt restareal av kommunedelplanens arealformål (næring) 
ved Pellestova. Kommunedirektøren beklager at omrisset av næringsareal i 
kommunedelplanen ikke ble korrigert før sluttbehandling i 2007, slik at dette ble tilpasset 
allerede vedtatt reguleringsplan for området. 
 
Hensynet bak bestemmelsen om plankrav må ansees å ha minimal effekt på små restarealer 
som ligger igjen etter et reguleringsplanarbeid. Slik kommunedirektøren ser saken, så blir 
ikke hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt. 
 
Videre viser ønsket plassering at hoveddelen av bygget ikke ligger innenfor areal avsatt til 
næringsformål i kommunedelplan for Øyer sør. Hoveddelen av bygget ligger i LNF4-formål. 
Til forskjell fra LNF-areal som medgikk til Pellekroa (2018) er ønsket areal i denne søknaden 
ikke dyrkbart. Det er derfor antatt at det vil være mindre omstridt å nedbygge dette arealet. 
Landbrukskontoret for Lillehammer-regionen skriver i en uttalelse datert 11.3.2022; «Det er 
planlagt oppføring av bygg som går litt utenfor det som er regulert til næringsareal på 
Pellestova. Hoveddelen av bygget ligger som LNF i kommunedelplanen for Øyer sør. Arealet 
ligger som jorddekt fastmark i AR5 og er ikke registrert som dyrkbart areal. Det går beitedyr i 
området som må hensyntas ved oppføring av bygget. Selv om beitearealet reduseres utgjør 
ikke tiltaket mer enn noen hundre m2, og vil ikke påvirke beiteforholdet i særlig grad».  
Arealet er ikke dyrkbart, så det er ikke behov for vurdering etter jordloven § 9 om 
omdisponering. 
 
For å vurdere hensynet bak bestemmelsen om LNF4 ser kommunedirektøren hen til sin 
vurdering av søknad om dispensasjon for å kunne bygge Pellekaféen. Innenfor LNF4 
områdene skal utbygging som ikke er tilknyttet stedbunden næring tas opp gjennom endring 
av kommunedelplan eller som dispensasjon. På bakgrunn av byggets omfang som faller 
innenfor LNF4 ser kommunen det din hen at det er naturlig å avklare dette gjennom 
dispensasjonsbehandling. Med tanke på de vurderingene som er gjort for plassering av 
Pellekaféen, samt at områdene rundt er stekt bearbeidet, mener kommunedirektøren at 
intensjonen i kommundelplan for LNF4 ikke blir tilsidesatt. Det blir en marginal utvidelse av 
næringsformål. 
 
Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
En fordel ved å gi dispensasjon til bygging av slakteriet, vil være at dette styrker den 
nåværende driften av Pellestova, og vil gi bedriften et nytt bein å stå på. Dette vil også kunne 
gi flere arbeidsplasser og ansees som en fordel som kan vektlegges. Tiltaket kan igangsettes 
tidligere med kortere tidsforløp til realisering enn ved en planendring, da søknad om 
dispensasjon har ivaretatt krav til høring og kan behandles innenfor kortere tidsrom enn en 
planendring.  
 
Slakteriet er lokalisert i utkant av avsatt areal for næringsvirksomhet på Pellestova. 
Grunneier, Statsskog, har gitt sitt samtykke til plassering. Driftsmessig og utbyggingsmessig 
vil dette ha en begrenset påvirkning for leilighetsbebyggelse og beboere, samtidig som det 
styrker driftsgrunnlaget for hotellet.   
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ULEMPER VED Å GI DISPENSASJON 
Plassering av arealformålene innenfor planavgrensningen skal bestemmes i den helhetlige 
planprosessen med lovbestemt medvirkning. Ved å forskuttere plassering av slakteriet, kan 
det legge begrensninger på kommende planforslag. I planprosesser skal utnyttelsesgrad, 
størrelser på bygg, utforming etc. vurderes. Det er da uheldig å bygge ut deler av området 
gjennom dispensasjonsbehandling, som ikke tar for seg helhet på samme måte som en 
planprosess.  
 
Det kan være en ulempe at kommunedelplanens bestemmelse om plankrav kan uthules. 
Kommunedirektøren legger til grunn av det er svært lite areal som gjenstår uregulert ved 
Pellestova. Dette har vært avgjørende for synspunktet om at hensynet bak bestemmelsen 
ikke blir tilsidesatt. 
 
En planprosess tar lengre tid enn en dispensasjonsbehandling. For utbygger vil enhver 
forsinkelse mot målet om å realisere et styrkende tiltak til bedriften være en ulempe.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
«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)». I denne lovteksten står det «bør». Dette gir 
grunnlaget for vurderinger og åpner for et handlingsrom i forvaltningen. 
 
I saken skal begge vilkårene i pbl § 19-2 annet ledd være oppfylt. Vilkårene er kumulative. 
Det betyr at begge vilkårene må være oppfylt for å kunne innvilge søknaden.  
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn, «kan-skjønnet» i pbl § 19-2 første ledd  
Ingen har krav på å få innvilget dispensasjon. Dette innebærer at kommunen også kan velge 
å ikke gi dispensasjon selv om de kumulative vilkårene er tilstede. 
 
I innkomne merknader er hensynet til en helhetlig planlegging gjennom en planprosess 
hovedfokus, både i merknader fra naboer og regionale myndigheter. Kommunedirektøren 
legger til grunn at det er konsensus blant alle eiere på Pellestova om innsendt planforslag til 
kommunen når det kommer til utbyggningsvolumer og plassering. Elementene i 
planforslaget som omhandler arealformål (næring og/eller fritidsbebyggelse) skal følge 
ordinær medvikningsprosess. Slakteri ansees å falle innunder samme næringsformål som 
Pellestova Hotell, da dette skal styrke attraktiviteten i hotellkonseptet. Selv om regionale 
myndigheter har uttalt at det ikke bør innvilges dispensasjon, finner kommunedirektøren at 
dette kan anbefales, da elementet som søknaden omhandler arealformål som ikke er videre 
omstridt i reguleringsplanprosessen.   
 
Tilpasning og vurderinger 
Med tanke på vurderingene som tidligere er gjort (miljø og naturmangfold, 
samfunnssikkerhet og vassdrag etc.), samt at områdene rundt hotellet er opparbeidet, 
mener kommunedirektøren at intensjonen i kommunedelplanen for Øyer sør ikke blir 
tilsidesatt.   
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Foreslått slakteri skal legges skånsomt i terrenget og vil ikke ha vesentlige negative 
virkninger for bebyggelsen i bakkant, da det kun er en mindre del som etableres i to etasjer. 
Kommunedirektøren mener at dette ikke vil forringe utsikten til bakenforliggende bygg.  
 
Området der slakteriet foreslås anlagt ligger innenfor arealet som festes i dag.  
 
Vilkår fra tidligere vedtak i området 
I sak 31/18 i møte 15. mai 2018 ble det gitt dispensasjon for oppføring av Pellekaféen. I dette 
vedtaket settes det som vilkår at det ikke skal gis flere dispensasjoner før det foreligger en 
reguleringsplan for Pellestova.  
 
Intensjon bak vilkåret satt 15.5.2018, var at kommunen ønsket fremdrift i planendringen 
som ble startet i 2017. I perioden fra 2018 til i dag har det vært en viss framdrift i 
planprosessen med møter i kommunen og dialog om planendringen. Videre har tiltakshaver 
hatt utstrakt dialog med alle oppsittere innenfor planområdet for å skape konsensus om et 
forslag som gagner alle. Slike ting tar tid. Nå har tiltakshavers konsulent oversendt 
planforslag til vurdering i kommunen, og kommunedirektøren er av den oppfatning at 
planforslaget nærmer seg en første gangs politisk behandling. På bakgrunn av den 
situasjonen, finner kommunedirektøren det rimelig å foreslå at en dispensasjonssøknad kan 
fremmes selv om vilkåret ikke er oppfylt.  
 
Forrige dispensasjonsvedtak ble påklaget og oversendt til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse. Klagevurderingen er også vedlagt, men et utdrag fra side 9 er som følger: 
 
Utdrag fra Fylkesmannens vurderinger: Fylkesmannen vil imidlertid bemerke at det kan 
settes spørsmålstegn ved hvorvidt det konkete behovet for det utvidede servicetilbudet er av 
en slik størrelse at det begrunner hvorfor skikafeen må oppføres raskt og før skisesongen 
2018/2019, fremfor at tiltaket først behandles gjennom reguleringsplanprosess, .. På dette 
punktet har Fylkesmannen lagt til grunn kommunens standpunkt om at det både foreligger 
et behov og at tiltaket vil være til allmenhetens nytte, ..  
 
Kommunedirektøren mener disse argumentene fremdeles er gyldige; der behovet for å 
styrke hotelldriften med et nytt konsept, samt at det er et supplement til allmenhetens 
matglede og -fokus.  
 
Selv om det åpnes opp for bygging av slakteri før reguleringsplanen er vedtatt, vil 
kommunedirektøren foreslå at det oppsettes vilkår. Arealet for Pellekaféen og Pellestova 
slakteri skal inngå en vedtatt reguleringsplan senest innen ett år etter at brukstillatelse på 
slakteriet er gitt. Dette vilkåret settes for å sikre oppfyllelse av pbl. § 3-1.  
 
OPPSUMMERING OG ANBEFALING 
Kommunedirektøren har kommet til at hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon 
fra ikke vil bli satt til side i vesentlig grad. Videre har kommunedirektøren vurdert de positive 
sidene ved å innvilge dispensasjon. Sett opp mot ulempene, som blant annet berører 
planprosess og medvirkning, har kommunedirektøren kommet til at fordelene er større enn 
ulempene, og dispensasjon kan gis. Medvirkning er ivaretatt gjennom intern prosess mellom 
tiltakshaver/forslagsstiller, leilighetseiere og sameiet, samt høring til regionale myndigheter. 
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Kommunedirektøren mener dette har gitt en vurdering av helhet, der plassering av slakteriet 
er en gjennomarbeidet del av kommende planforslag. Kommunedirektøren mener hensynet 
til helhetlig planlegging er ivaretatt ved innarbeiding av slakteriet i oversendt planforslag til 
behandling.  
 
Det vektlegges dessuten at Pellestova allerede har bebyggelse og reserver i bebyggelse som 
ikke er oppført. Slakteriet vil inngå i planendringen. Planendringen omfatter mindre 
endringer ved omlokalisering av leilighetsbygg, justering av arealformål og innarbeiding av 
bygninger som pr i dag ikke ligger innenfor regulert område. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å gi 
dispensasjon fra kommunedelplan for Øyer sør pkt. 1.1.1 og pkt. 2.3 slik at Pellestova slakteri 
kan føres opp som anvist i oversendt søknad om dispensasjon. Vedtaket begrunnes med at 
tiltaket ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. . 
 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår:  

• Arealet for Pellekaféen og Pellestova slakteri skal inngå en vedtatt reguleringsplan 
senest innen ett år etter at brukstillatelse for slakteriet er gitt. Dette vilkåret settes 
for å sikre oppfyllelse av pbl. § 3-1. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum 

 
Arkiv: REGPL 201808  

Arkivsaksnr.: 18/2011     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale Høghaugen H6B, sist revidert 04.10.21 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Høghaugen H6B (planID 201808) vedtatt den 29.04.2021 i KST-sak nr. 
63/21. 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Høghaugen H6B, sist revidert 04.10.21 ut til offentlig ettersyn i 30 
dager. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Det ble sendt ut varsel om oppstart av forhandling til utbyggingsavtale 26.05.21.  
Det kom ikke inn merknader til varselet.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Høghaugen H6B. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, 
siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. 
Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som 
er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene.  
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. 
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Videre at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og 
samfunnstjenester som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, 
barnehager, friområder, skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss 
utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete 
regler for utformingen eller detaljeringen av bestemmelsenes innhold.  
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye 
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller 
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over 
alpinnedfart el.l). 
 
Forholdsmessighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i 
utbyggingsavtalen som legges frem til behandling. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan, benevnt H6B i 
kommunedelplanen for Øyer sør. Detaljreguleringen av Høghaugen H6B legger til rette for 
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frittliggende fritidsbebyggelse på 15 enkelttomter, samt 3 tuntomter hvor det til sammen 
åpnes for 19 enheter.    
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille krav i 
utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring av 
reguleringsplanen.  
 
For Høghaugen H6B vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk.  
 
Det følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at før utbygging av 
byggeområdene kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht. 
vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Videre skal ny kommunal hovedvannledning sør 
for Hafjell være etablert. Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det 
som ligger innenfor planområdet er krav til utbyggingene, og omhandler eksempelvis 
skiløyper, kulvert og overvannstiltak. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted.  
 
Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, baseres på 
frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere byggestart, enn 
hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for utbedringstiltakene. 
Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og utbyggingen vil ikke kunne starte før 
kommunen egenrådig har sikret finansieringen.  
 
Endring ift. tidligere avtaletekster i kommunen:  
Kommunedirektøren har sett et behov for å endre avtaleteksten slik at bidragssummen som 
skal sikre gjennomføring av nødvendige trafikksikkerhetstiltak ikke knyttes direkte opp mot 
et konkret tiltak. Den totale utbyggingen i Hafjellområdet utløser behov for oppgitte 
trafikksikkerhetstiltak i utbyggingsprogram for Øyer sør, og kommunedirektøren vurderer at 
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man ved å «slå sammen» bidragssummene vil kunne sikre gjennomføring på en mer 
hensiktsmessig måte. I stedet for at mindre beløp fordeles på ulike tiltak, bør pengene 
benyttes på samme tiltak, slik at utbedringen kan foregå mer fortløpende. Det er behovet og 
nødvendigheten av veistrekningen som utløses av utbyggingen som bør være avgjørende for 
hvilket tiltak som skal prioriteres. Dette mer kommunedirektøren er til fordel både for 
utbygger og kommune. Dette er videre iht. rekkefølgekravene i reguleringsplanen hvor tiltak 
heller ikke konkretiseres.  
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtale for Høghaugen H6B. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Høghaugen H6B, sist revidert 04.10.21 ut til offentlig ettersyn i 30 
dager. 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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PLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - FRYA 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 202101  
Arkivsaksnr.: 21/275     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 10.3.2022 
Merknader i sammendrag med kommentarer, datert 10.3.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader til varsel om oppstart og planprogram – fullstendig versjon (85 sider) 
Oppstartsmøte referat, 10.3.2021 
Særutskrift KST-sak 121/21 (21.10.2021) - førstegangsbehandling av planprogrammet 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært ute på offentlig ettersyn og høring. I høringsperioden kom det inn 
26 merknader. Nye Veier har revidert planprogrammet på bakgrunn av mottatte merknader 
som de har funnet nødvendig å supplere/endre planprogrammet med. Videre er endringene 
Øyer kommunestyre vedtok som tilleggspunkter 21.2.2021 tatt inn i pkt. 5.5 (medvirkning 
barn og unge), pkt. 6.4.9 (trafikkavvikling i anleggsperioden) og pkt. 4.4 om lokalvegbredde. 
Nye Veier har ikke funnet det nødvendig å supplere planprogrammet for siste kulepunkt, 
men viser til pkt. 6.4.11.  
 
Planprogram datert 10.3.2022, med kommunedirektørens forslag til endringer, legges fram 
for fastsettelse.  
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 foreslår kommunedirektøren at kommunestyret 
i Øyer kommune fastsetter planprogrammet for E6 Øyer -Frya, datert 10.3.2022 med 
følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet. Dersom utredningen avdekker behov for å regulere 
og etablere tiltak for å ivareta trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og 
handelsmiljø, skal dette gjennomføres før ny E6 tas i bruk. Det bør gjennomføres 
trafikktellinger for å bedre kunnskapsgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag før 
reguleringsplanen vedtas. 
 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer, må det vurderes avbøtende tiltak 
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for myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god 
nok til å takle slik trafikkøkning. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også. 

 
 
Saksutredning: 
Samfunnsmålet for vegprosjektet E6 Øyer Otta: «En effektiv, robust og trafikksikker 
transportåre som bidrar til positiv nasjonal-, regional- og lokal utvikling og verdiskapning på 
en ressurseffektiv måte. Tiltaket fremmer attraktivitet i kommunene gjennom enklere 
reisehverdag som tilrettelegger for et felles bo- og arbeidsmarked.» 
 
E6 Øyer -Frya skal bygges ut til en tofelts motorveg med midtdeler og 
forbikjøringsstrekninger. Ny veg vil bli dimensjonert for å tilfredsstille kravene til minimum 
90 km/t. Alle nye kryss på E6 vil bli planskilte. Det vil bli forbudt for saktegående kjøretøy 
(traktor, moped o.l.) samt gang- og sykkeltrafikk på ny E6. Disse må bruke lokalvegnettet. 
 
Planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, gjennomføringen av 
planprosessen med frister og deltakere, samt opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt. Gjennom planprogrammet skal alternativer som er 
vurdert og forutsetninger for planarbeidet presenteres. Behovet for utredninger skal 
begrunnes. 
 
Planprogrammet vil bli fastsatt av henholdsvis Ringebu og Øyer kommune. Et fastsatt 
planprogram kan sees på som en avtale mellom forslagsstiller (Nye Veier) og 
planmyndigheten (kommunen) om hva som skal utredes, hva som skal legges fram som 
grunnlag for vedtak av planforslag og prosessen fram dit. Vedtak i planprosessen, som gjøres 
av kommunestyret i Øyer, omhandler forhold som geografisk berører Øyer kommune. I 
planprosessen i Ringebu kommune er Øyer kommune høringsinstans. 
 
Rammer, føringer og eksisterende planer 
Kapittel 2 i planprogrammet gjengir overordnede rammer og føringer for planarbeidet, både 
statlig, regionalt og kommunalt.  
 
I Øyer kommune foreligger det ingen overordnet kommunedelplan for fremtidige vegtrasé-
valg nord for Øyertunnelen. E6 nord for Øyertunnelen er uregulert og dagens E6 på 
strekningen vises i kommuneplanen i all hovedsak som en samferdselslinje i LNFR-formål. 
 
Planprogrammet legger opp til at hele reguleringsplanen skal bli konsekvensutredet, på 
tiltaksnivå, for at hele tiltaket skal være utredet i henhold til 
konsekvensutredningsforskriftens § 6b), jf. forskriftens vedlegg 1 pkt. 7 b) og c). Det er 
derfor utarbeidet et planprogram for hele tiltaket og i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning for de tema 
planprogrammet fastsetter. 
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Forprosjektet Øyer – Elstad, datert 9.9.2021, har til hensikt å dokumentere Nye Veiers 
anbefalte løsninger som skal legges til grunn for planprogram og videre planarbeid. I 
forprosjektet er anbefalingene relatert til linjeføring og prinsipielle valg for plassering av ny 
E6, kryssplasseringer, samt fastlegge standard og trasé for tiltak på lokalveger, inkludert 
løsning for gående og syklende. Forprosjektet har belyst ulike linjevalg og Nye Veier har 
konkludert med hvilke valg de anbefaler videreført i planprosessen med planprogram og 
detaljreguleringsplanarbeid.  
 
Medvirkning og merknader 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet Øyer kommune oppstart av planarbeid og 
la samtidig ut forslag til planprogram for E6 Øyer – Frya til offentlig ettersyn 25.11.2021. 
Høringsfrist var 13.1.2022. Det kom inn til sammen 26 merknader, hvorav 9 merknader var 
fra statlige- regionale eller kommunale høringsinstanser. Se eget vedlegg om 
merknadsbehandling for oppsummering av alle innkomne merknader samt forslagsstillers 
kommentar til disse. På bakgrunn av merknadene er det gjort noen endringer i 
planprogrammet.  
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Ifølge Nye Veier er planprogrammet revidert basert på mottatte merknader i 
høringsperioden samt de presiseringer kommunene gjorde da de vedtok å varsle 
planoppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 
 
Endringer etter mottatte merknader er vist med blå tekst i planprogrammet, mens endringer 
etter kommunestyrevedtak i november 2021 ikke fremheves. Disse endringene er 
kommentert i sammendraget over. 
 
Kommunedirektøren finner at alle innkomne merknader er svart ut, og de som bør medføre 
endringer i planprogrammet er inntatt som blå tekst.  
 
Statsforvalteren har fremført at planområdet nord for Øyertunnelen burde vært gjenstand 
for en overordnet planprosess, en kommunedelplan. Kommunedirektøren er av den 
oppfatning at forprosjektet og forslag til planprogram avklarer korridoralternativer, og 
konkluderer med de korridorer som skal vurderes i det videre planarbeidet nord for Tretten. 
Plan- og bygningsloven åpner opp for å kunne regulerer uten overordnet kommunedelplan 
såfremt det utarbeides planprogram. Med de naturgitte forhold langs strekningen, finner 
kommunedirektøren at det er forsvarlig å starte en planprosess direkte på 
detaljreguleringsplannivå med planprogram og bred medvirkning. 
 
Kommunestyret vedtok i KST-sak 121/21 å legge planprogrammet ut på høring med følgende 
tillegg: 
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Under kommenteres det hvordan kulepunktene er innarbeidet i planprogrammet før 
sluttbehandling: 
 
Kommunedirektøren finner at medvirkning er godt svart ut, og det er presisert at barn og 
unge skal involveres. Kulepunkt to som kommunestyret ønsket inntatt i planarbeidet er 
innarbeidet i planprogrammets kap. 4.4. Vegbredde på ny lokalveg mellom Bådstø og 
Ringebu grense skal være 6,5 m.   
 
Kommunedirektøren finner ikke at kulepunkt 1 og 3 er like godt ivaretatt. 
 
Kulepunkt 1 omhandler fremtidig trafikksituasjon gjennom Tretten sentrum. Nye veier viser 
til at det er inntatt ny tekst i pkt. 6.4.9 for å imøtekomme kommunens kulepunkt. Øyer 
kommune begrenset ikke kulepunktet til å kun omhandle trafikksituasjonen i 
anleggsperioden. Ved å lage en ny lokalveg langsmed ny E6 vil dette trolig endre 
trafikkmønsteret i Tretten sentrum. Både i anleggsperioden, bompengeperioden men også 
etter år 2050.  
 
I planprogrammet viser en teoretisk trafikkmodell at det anslagsvis vil være 300 ÅDT 
gjennom Tretten sentrum i år 2050. (ÅDT: årsdøgntrafikk - Den totale trafikken i et 
målepunkt i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året). Dette fremstilles i fig. 4-
2. 
 
I Norsk vegdatabank (NVDB) er det teoretisk beregnet at ÅDT gjennom Tretten sentrum i år 
2021 anslås til å være 2800 ÅDT. Hvordan det kan være så stor forskjell mellom anslåtte 
verdier er vanskelig å forklare, og det tyder i alle fall på at trafikkmengden gjennom Tretten 
sentrum er vanskelig å fastsette uten et bedre statistikkgrunnlag eller fysiske tellinger. 
 
Kommunedirektøren finner ikke at det i planprogrammet er tatt hensyn til trafikale 
vurderinger av nytt vegsystem sin påvirkning på Tretten sentrum verken i 
bompengeperioden eller i trafikkgrunnlaget for år 2050. Det er ikke tilstrekkelig at en slik 
utredning kun knytter seg til anleggsperioden. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det 
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inntas tekst i pkt. 6.3.2 om Friluftsliv, by- og bygdeliv – under utredningsbehov: «Nytt 
vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet. Dersom utredningen avdekker behov for å regulere og 
etablere tiltak for å ivareta trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og 
handelsmiljø, skal dette gjennomføres før ny E6 tas i bruk. Det bør gjennomføres 
trafikktellinger for å bedre kunnskapsgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag før 
reguleringsplanen vedtas.» 
 
Kulepunkt 3 sammenfaller med merknad fra grunneiere sør for Øyertunnelen langs fv. 2522. 
Faktiske trafikkmengdemålinger fra trafikkteller i Skarsmoen viser at trafikken på fylkesvegen 
har økt betydelig etter at bommen på fylkesvegen ble fjernet i desember 2020. Bomsnittet 
på E6 sør for Øyertunnelen skal opprettholdes til 2024. Endret trafikkmønster viser at både 
gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk innretter seg etter hvor bom er plassert. Videre er det 
en trafikantgruppe som ikke ønsker å kjøre på motorveg uavhengig av om det er 
bombelastning eller ikke. Disse velger lokalveger med lavere fart, mindre antall store 
kjøretøy, ikke vegsalt samt mer opplevelser. 
 
Det vil være av vesentlig interesse hvor på vegstrekningen det plasseres bomsnitt når 
bompengeproposisjonen skal behandles. Bompengeproposisjonen utarbeides først når det 
foreligger ferdig vedtatt reguleringsplan. 
 
Dersom de trafikale virkningene av anleggsperioden og bompengeperioden medfører økt 
trafikk gjennom Skarsmoen og videre sørover på fv. 2522, mener kommunedirektøren det er 
vesentlig at Nye Veier vurderer konsekvenser og eventuelle tiltak for å løse denne 
utfordringen. Det er for lav standard mellom Rustberg camping og Blombergvika til å takle et 
økt trafikkgrunnlag. Videre er det opplyst at det er skoleveg. Dette er en strekning på ca. 1,5 
km. Varselgrense ved planoppstart tar ikke hensyn til et eventuelt behov for vegutbedringer 
eller tiltak for myke trafikanter som følge av utredninger lagt inn i planprogrammets pkt. 
6.4.11. Kommunedirektøren foreslår derfor forslag til ny tekst: «Dersom trafikale virkninger 
på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører økt trafikk på fv. 2522 fra 
Tretten til Blomberg i Øyer, må det vurderes avbøtende tiltak for myke trafikanter langs 
strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god nok til å takle slik 
trafikkøkning. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange kjøretøy. Dersom 
vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må det settes i verk tiltak 
som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller trafikkreduserende tiltak. 
Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må planområdet utvides til å gjelde denne 
strekningen også.» 
 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av de endringene som er innarbeidet i planprogrammet etter offentlig ettersyn 
anbefaler kommunedirektøren at planprogrammet fastsettes med kommunedirektørens 
forslag til tillegg. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta 
trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom 
utredninger avdekker slike behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre 
statistikkgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak 
for myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god 
nok til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 

 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON GBNR 155/299/5/0 -  FRITIDSBOLIG - UTNYTTELSESGRAD 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: IEIGB 

3440/155/299/5/0  
Arkivsaksnr.: 21/3421     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om tillatelse til tiltak og om dispensasjon (15.12.2021) 
- Tegninger og illustrasjoner av tiltaket 
- Situasjonskart 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelser av 07.06.2005 

 

Sammendrag: 

Logg arkitekter AS søker på vegne av tiltakshaver Geir Bergheim og Hege Marie Klev om 
dispensasjon fra punkt 3.1 om utnytting og størrelse i reguleringsbestemmelsene for Hafjell 
Arena, Lunnstaden. 

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

 

Saksutredning: 

Den 15.12.2021 mottok Øyer kommune søknad om oppføring av ny fritidsbolig på 
eiendommen Lunnstadlia 8, GBNR 155/299 FNR 5, med tilhørende søknad om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsenes punkt 3.1 om utnytting og størrelse. Det søkes om å ikke 
medregne 56,9 m2 utvendig BRA i bruksarealet for tomten. 

I søknaden om dispensasjon grunngis det hvorfor det bør tillates å ikke medregne de 
måleverdige utvendige arealene i beregning av utnyttelsesgrad. Søker anfører at: 

- Søylerekker og veggskiver som gjør at utvendig BRA innenfor disse skal medregnes etter 
regelverket, er medtatt av rene estetiske hensyn, for å bryte opp fasaden og gi den dybde og 
spill. Variasjon og oppbrutthet skal gjøre at fasadene ikke oppleves som monotone og flate 
for omgivelser og fjernvirkning. Dette stykker også opp vindusflatene, slik reguleringsplanen 
etterspør. 

- Måleregelen om 1 m. takutstikk åpner ikke opp for behov som melder seg når en vinterhytte 
skal beskyttes mot snøfokk, samt å binde sammen fasadeinntrykket til én helhetlig enhet. 
Hyttas sammenhengende tak, uten åpninger/hull i forbindelse med kjellernedgang, gir hytta 
et renere/penere helhetlig inntrykk enn en mer snirklete takform som følger ytterlivet slavisk 
med én meters avstand, og er dermed ikke en ulempe for omgivelsene mht. fjernvirkning. 
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-  For å kompensere for den økte utstrekningen av søyler, veggskiver, takutstikk og de 
generelle arktitektoniske virkemidlene, er hyttas innvendige areal på kun 288,5 m2 av tillatte 
300 m2. 

 

Lovgrunnlaget: 

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

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

Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

 

Naboer og berørte interesser: 

Søknad om tillatelse er nabovarslet. Eier av Lunnstadlia 12 hadde merknad til nabovarselet, 
om mønehøyde, og aksepterer bebyggelsen under den forutsetning at mønehøyde ikke noe 
sted overstiger kote 932. Søker har svart eier av Lunnstadlia 12 at omsøkt tiltak vil ha møne 
på kote 932,3, og at dette er 85 cm lavere enn høyeste tillatte mønehøyde. 

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. 

 

Plangrunnlaget 
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Tillatt tomteutnyttelse er TU=15%, men ikke større enn 300 m2 bruksareal pr. tomt Den 
planlagte fritidsboligen oppgis å ha innvendig BRA på 288,5 m2, og utvendig BRA på 56,9 m2, 
totalt 345,4 m2. Reguleringsbestemmelsene om bruksareal pr. tomt overskrides altså med 
45,4 m2/ ca. 15 %. 

Reguleringsbestemmelsene om utforming sier at farger skal være avdempet og tilpasset 
nabobygninger, og enkelte farger forbys. Store vindusflater skal unngås. 

 

Vurdering: 

For å imøtekomme innsendt byggesøknad betinger dette dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens pkt. 3.1 om utnyttelsesgrad. 

 

Miljø og naturmangfold 

Naturmangfoldloven §§ 8-10: 
Omsøkt tiltak, fritidsbebyggelse, vil ikke føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til 
dagens godkjente bruk, fastsatt i reguleringsplanen. Tiltaket holdes innenfor areal avsatt til 
formålet. 
 
Friluftsinteressene i området vil ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. I området er det 
hovedsakelig vegsystem/skiløypetraséer som nyttes for å gå og sykle. 
 
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Tiltaket skal plasseres i tråd med arealformål som gjennom en planprosess 
er godkjent for å utbygges. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til 
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha 
minimal innvirkning på naturmangfoldet utover det som er akseptert ved vedtak av 
reguleringsplan. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte 
på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
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Kommunedirektørens vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe 
vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og 
kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke 
gjeldende med full tyngde i denne saken. 
 
Kultur: Det er ikke registrert kulturminner i dette området som blir berørt av omsøkt tiltak. 
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag: det er ikke fare ved naturforhold eller vassdrag som må 
hensyntas her. 

  

Vurdering av om dispensasjon kan gis 
For at dispensasjon kan gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet bak bestemmelsene om grad av utnytting 

Ved utarbeidelse av en reguleringsplan vil det være naturlig å sette opp rammer for grad av 
utnyttelse. Dette følger av pbl. § 12-7 nr. 1. I veileder til reguleringsplaner fremgår: 
Bestemmelsen gir en mulighet til å bruke plan- og bygningsloven aktivt for å gi føringer for 
en helhetlig estetisk utvikling av bebyggelsen og de fysiske omgivelsene for øvrig. 

 

I Hafjell arena – Lunnstaden har kommunestyret bestemt at utnyttelsesgraden settes til 15% 
TU, men maksimalt 300 m2 BRA. Bakgrunn for hvorfor kommunestyret har kommet frem til 
akkurat denne utnyttelsesgraden er ikke forsøkt å ettergå i denne konkrete saken, men 
kommunedirektøren anser utnyttelsesgrad som en absolutt øvre grense for utnyttelse 
fastsatt av kommunestyret. Det kan tilføyes at utnyttelsesgrad gitt som 300 m2 BRA, med de 
bestemmelser om hva som inngår i beregning i underetasje, bør være tilstrekkelig for å løse 
hensikten med planen; fritidsbebyggelse. Utnyttelsesgraden i denne planen gir betydelig 
større potensial for store bygg enn reguleringsplaner i området som i hovedregel gir 
begrensning på 204 m2 BYA. 

For å beregne BRA brukes veileder for grad av utnytting H-2300. Ansvarlig søker har 
synliggjort i tråd med veilederen hvilke arealer som inngår som måleverdige arealer når man 
legger veilederen til grunn. Det fremgår at utnyttelsesgraden oversiges med 45,4  m2, og det 
begrunnes med estetikk og praktisk tilpasning med overbygg for noe uteområder langs 
bygningen. Kommunedirektøren finner at utnyttelsesgrad på 15% TU og/eller 300 m2 er 
absolutte krav. Dersom disse målereglene fravikes som omsøkt, er kommunedirektøren av 
den oppfatning at hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side.  

 

Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
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interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes opp 
mot ulempene. 
 
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være 
begrunnet i grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å 
legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver 
påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det 
kan diskuteres hvor grensen går mot private fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. 
Ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening 
altså kunne vektlegges til en viss utstrekning. 
 
Fordelen ved å tillate de overbygde utearealene som omsøkt er ifølge søker av estetiske 
hensyn og praktiske hensyn for vinterbruk.  
 
Det er forståelig at man ønsker en estetisk hytte som ivaretar krav gitt i bestemmelsene med 
hensyn til glassfasader, samt at det ikke blir liggende snø i ønskede gangarealer utenfor 
hytteveggen. Kommunedirektøren er likevel av den oppfatning at denne problematikken kan 
løses innenfor de rammer som er gitt i reguleringsbestemmelsene. Planen legger lite 
føringer for bebyggelsen utover størrelse, glassbruk og fargevalg. Tiltakshavers personlige 
behov for å overskride utnyttelsesgraden ved å bygge overbygd måleverdig uteareal, kan 
således kun tillegges meget begrenset vekt.  
 
Ulempene ved å tillate en overskridelse av maksimal utnyttelsesgrad i 
reguleringsbestemmelsene er for det første at det bryter med hensikten bak bestemmelsen, 
som er til for å regulere den totale bygningsmassen på hver enkelteiendom. Dispensasjoner 
vil være med på å uthule planen.  Videre er det presedensvirkning, samt mangel på 
forutsigbarhet og likebehandling. Dette er en ulempe som må tillegges stor vekt.  
 
I vurderingen av fare for presedens har vi sett hen til at Lunnstaden er ca. 90 % utbygd, med 
ca. 9 ubebygde tomter, men samtidig at det skal oppføres en betydelig mengde nye hytter i 
Øyer sør. Kommunedirektøren har alltid håndhevet bestemmelsene knyttet til utnytting 
meget strengt, og det er få dispensasjoner som anbefales innvilget på dette grunnlaget. 
Dersom det gis dispensasjon på grad av utnyttelse, vil denne måleregelen i alle 
reguleringsplaner svekkes over tid. Kommunedirektørens vurdering er at det er en fare for 
presedensvirkning ved å gi dispensasjon i denne saken, og at det vil gi redusert 
forutsigbarhet og mindre grad av likebehandling også utover denne reguleringsplanen. 
Kommunedirektørens vurdering er at fordelene ved å gi dispensjon ikke vil være klart større 
enn ulempene. 
 

Samlet vurdering 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 
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Kommunens frie forvaltningsskjønn: 

Selv om de to vilkårene ikke er tilstede, knyttes det en betraktning til presedensvirkning. Det 
er de siste årene ikke gitt dispensasjon fra BYA-utnyttelsesgrad i fritidsbebyggelsen i Øyer. 
Det er en reell sjanse for uheldig presedensvirkning ved å tillate høyere utnyttelse av 
enkelteiendommer og enkeltbygg, jf. kommunens «kan-skjønn», og det er heller ikke 
ønskelig å legge til rette for en slik utvikling i planområdet.  

Faren for presedens er til stede ved å gi dispensasjon i denne saken. Det er stor 
sannsynlighet for at dette blir vanskelig å håndtere i sammenlignbare tilfeller senere. 
Forutsigbarhet og likebehandling er videre viktige hensyn mot å imøtekomme søknad om 
dispensasjon her.   

Kommunen har hatt en streng linje når det gjelder utnyttelsesgrad i reguleringsplaner. Det 
har ikke blitt gitt dispensasjon fra utnyttelsesgraden i hytteområder de siste årene, og det på 
langt mindre areal. Av hensyn til forutsigbarhet og likebehandling tilrår kommunedirektøren 
at Plan- og miljøutvalget fastholder den linjen som er lagt, og at etter kommunens frie 
forvaltningsskjønn tilrås også søknaden avslått. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.1 om utnytting og størrelse. De 
to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes 
vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn 
ulempene.  

 
Vedtaket begrunnes med at utnyttelsesgraden i planen ansees som absolutt, samt at 
ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling av juridiske 
bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre.  
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
 Anita Lerfald Vedum 
 Fagleder plan 
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SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: REGPL 201408  
Arkivsaksnr.: 20/4361     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 03.02.22 
Planbestemmelser, datert 10.03.22 
Merknadsbehandling, datert 10.03.22 
Merknader-samledokument 
Brev av 17.02.2022 (fra Øyer kommune til NVE) 
Planbeskrivelse, datert 22.04.21 
Overvannsplan for Storsteinslia, datert 03.02.2022 (Norconsult, Oppdragsnr: 5207164) 
ROS-analyse, datert 22.04.21  
Planbestemmelser Storsteinslia med endringer 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Områdeplan H5 og H6, Storsteinvegen i Hafjell, vedtatt 15.06.2017 
Særutskrift offentlig ettersyn, PMU-sak 71/21, 15.06.21 
 
Sammendrag: 
Reguleringsplan for Storsteinslia er utarbeidet med utgangspunkt i områdeplan for H5 og H6, 
vedtatt 25.06.17. Totalt utgjør planområdet ca. 180 daa, hvorav ca. 83 daa er regulert til 
fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelsen fordeler seg på 36 tuntomter av ulik størrelse, samt én 
enkelttomt. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas iht. plankart datert 03.02.22 og 
planbestemmelser datert 10.03.22. 
 
For at alle tiltakene i overvannsplanen skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen,  
mener kommunedirektøren at det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan. Dette kan 
løses ved hjelp av krav i utbyggingsavtaler. 
 
 
Saksutredning: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere arealer som er avsatt til fritidsbebyggelse i 
overordnet plan. Utbyggingsområdet består av områdene H5g, H5h og H6a i 
kommunedelplanen for Øyer sør (2007.) Disse benevningene er videreført i 
områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene, vedtatt den 25.06.2017. 
Fritidsbebyggelsen som reguleres foreslås som tradisjonell fritidsbebyggelse i henhold til 
byggeskikk for fritidsbebyggelse i Hafjell-området. 
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Det fremlagte planforslaget bygger på disse vedtakene og er i samsvar med overordnede 
planverk. Det er også kunngjort oppstart av forhandlinger mht. utbyggingsavtale. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Saltdalshytta Utvikling AS. 
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger sør for Hafjell alpinanlegg, langs Storsteinvegen, rett nord for avkjøring 
fra Hundersetervegen. Hundersetervegen driftes av privat veiselskap som finansierer drift og 
vedlikehold med bompengeinnkreving. Storsteinvegen driftes av et privat vegselskap, og de 
nye vegene internt i området vil også bli privat eiet og driftes av rettighetshaverne til vegen 
som private veglag. Hundersetervegen og Storsteinvegen er dimensjonert for den planlagte 

utbyggingen i området, vegene er godt vedlikeholdt og 
ligger tett opp mot den nye planlagte fritidsbebyggelsen. 
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PLANSTATUS OG PLANPROSESS 

  
I kommunedelplanens bestemmelser og i det påfølgende 
utbyggingsprogrammet ble det stilt krav til at det skulle være en 
helhetlig plan for H5-områdene og H6-områdene. Denne 
helhetlige planen skulle redegjøre for atkomst, 
renovasjonsplasser, ski- og skliløyper, krysningspunkter og 
redegjøre for vann- og avløpstilknytning. 
Områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene ble vedtatt i 
Øyer kommunestyre den 25.06.2017. Det er denne 
områdeplanen som reguleringsplanen bygger på.  
 
 
 
 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 15.06.2021 sak 71/21. Det ble vedtatt å sende 
planforslag for Storsteinslia ut på høring og offentlig ettersyn.  
 
Planen har etter 1.gangs behandling i juni 2021 vært på offentlig ettersyn, med frist for 
innspill 15.09.21. Ved fristens utløp var det kommet 8 merknader til planen, hvorav også 
innsigelse fra NVE. Merknadene er oppsummert i et eget vedlegg «Merknadsbehandling 
10.03.2022» med kommunedirektørens kommentarer. Planmaterialet er bearbeidet siden 
første gangs behandling og offentlig ettersyn, og planendringene omtales i saksfremlegget.  

 
Vurdering: 
Det har vært mye dialog med regulant i etterkant av offentlig ettersyn om innkomne 
merknader, innsigelser og planforslaget for øvrig. Det har også vært egne møter med NVE 
for å løse innsigelsene. 
 
OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER OG INNSIGELSER  
Det vises til eget vedlegg for fullstendig oppsummering av enkeltinnspill fra regionale 
myndigheter og privatpersoner, med kommunedirektørens kommentarer.  
 
NVE mener detaljreguleringsplanen ikke ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser 
knyttet til NVEs ansvarsområder, og fremmet derfor innsigelse til planen. Grunnlaget for 
innsigelsen er pbl § 5-4, jf. pbl § 28-1, TEK17 § 7-2 og vrl §§ 5, 7 og 8. NVE skriver videre: 
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Det mangler dokumentasjon av reell fare fra bekken i nord. Hva er forventet 200-års flom + 
klimapåslag i denne bekken. Det er viktig å få avklart om bekkeløpet og kryssinger klarer å ta 
unna en slik vannføring, uten at vann trenger inn i planområdet. 
Det er mangelfull henvisning til konkrete områder for vannhåndtering og for generelle 
bestemmelser (planbestemmelsenes §§ 1.7, 6.1 og 8.2) til hvert enkelt H410-område. 
Planen mangler krav til detaljplanlegging av vannhåndteringstiltak før byggetillatelser 
kan gis. 
 
Kommunedirektøren har i brev av 17.02.2022 forsøkt å svare ut innsigelsene, slik at planen 
kan vedtas. Kommunedirektøren bemerker i brevet at ifølge overvannsrapporten er 
konklusjonen at hverken Bjørgebekken eller Skalmstadbekken vil drenere inn mot 
planområdet i en flomsituasjon. Det vises også til reguleringsplan og overvannsplan for 
Bjørgesetra. Det presiseres videre i brevet at det er gjort konkrete endringer, presiseringer 
og tilføyelser i planbestemmelsene, og planbestemmelsene er gitt knytning til 
overvannsplanen og plankartet, slik at dette skal kunne følges opp.  
Når det gjelder plankartet, så speiler dette nå overvannsplanen mht. fordrøyningsområder, 
flomveier, ledevoller, grøfter, platebru, stikkrenner mv. (hensynssone H410_ Krav 
vedrørende infrastruktur). 
 
NVE opprettholder i brev av 23.02.2022 fortsatt noen av punktene til innsigelsen, men har 
konkret gitt tilbakemelding på hva kommunen kan gjøre for at disse også vil bli trukket.  
 
NVE skriver videre at de ikke trenger å få tilsendt nye endringer i bestemmelsene i tråd med 
deres vurderinger, men de ber om å få tilsendt endelige, vedtatte plandokumenter i saken.  
For at alle tiltakene i overvannsplanen skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen,  
mener kommunedirektøren at det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan. Dette kan 
løses ved hjelp av krav i utbyggingsavtaler. 
 
Statsforvalteren støtter det forhold at områder brattere enn 1:3 ikke skal bebygges.  
 
Statens vegvesen har merknad vedrørende varierende bredde på veg/g-s-veg og uklare 
bestemmelser i tilknytning til dette. Kommunedirektøren bemerker at varierende bredde på 
veg/g-s-veg er i forbindelse kulvertene og at det i praksis ikke er mulig med 5 m + 3 m 
bredde. Her må veibanen deles og det er god sikt i begge retninger. Bestemmelsen 
tydeliggjøres ved å ta bort tekst vedrørende varierende bredde. 
 
Innlandet fylkeskommune har ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
 
Lillehammer region brannvesen har innspill til planen som viser til gjeldende regelverk og 
veiledere og det bes om montering av brannhydranter. Kommunedirektøren bemerker at 
slokkevann via brannhydranter allerede er inntatt i bestemmelsene. 
 
Hafjell Sandstulen nordre hytteeierforening er generelt av den oppfatning at det foreslås for 
høy utnyttelsesgrad og for mange fritidsboliger på et begrenset tomteareal. 
Kommunedirektøren finner ikke tungtveiende grunner for å ta hytteeierforeningen sin 
merknad til følge. Reguleringsplan for Storsteinslia er i tråd med områdeplan fra 2017. 
Høyere utnyttelsesgrad er også i tråd med statlige og regionale føringer. 
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Trond Fjørtoft har hytte nært inntil tomtefeltet F18 og skriver bl.a. at plassering av tomter 
rett foran deres fritidsbolig berører dem direkte og er til vesentlig ulempe. Plankonsulent har 
svart ut dette i egen korrespondanse, og skriver bl.a.: 
…Det er allerede tatt hensyn til deres innspill ved at tomtefeltet F18 er vesentlig redusert 
etter høring, både i areal og maks. utnyttelse. Det vil være god avstand mellom eksisterende 
og ny bebyggelse … Kommunedirektøren kan heller ikke se andre faglige argumenter for at 
det som nå er avsatt til byggeareal i revidert plan ikke skal utnyttes, så lenge det er i tråd 
med overordnet plan og øvrige hensyn er ivaretatt.  
 
Bjørn Borgund er kritisk til hvordan renovasjonsanlegg i planforslaget som ligger rett 
nedenfor deres eiendom (Slåsetervegen 17) vil bli seende ut. Kommunedirektøren bemerker 
at arealet til renovasjonsanlegg, er i tråd med overordnet områdereguleringsplan. Videre 
står det i bestemmelsene bl.a. at det skal benyttes nedgravde avfallscontainere. 
 
ENDRINGER GJORT ETTER 1. GANGS BEHANDLING 
Generelt er planbestemmelsene og plankartet nå mer spesifisert mht. flom- og 
overvannshåndtering, rekkefølgebestemmelser og knytning til overvannsplan, Norconsult 
rapport med oppdragsnummer 5207164, datert 03.02.2022. 
 
Plankartet er bl.a. rettet opp slik: 

o plankartet speiler nå overvannsplanen mht. fordrøyningsområder,  
flomveier, ledevoller, grøfter, platebru, stikkrenner mv. (hensynssone 
H410_ Krav vedrørende infrastruktur). 

o Hensynssone «Krav vedrørende infrastruktur» (H410) er nå benevnt med 
underscore: H410_1, _2 osv. 

 
Planbestemmelsene er bl.a. rettet opp slik: 
(Se også eget dokument, Planbestemmelser Storsteinslia med endringer. Endringene er 
markert med gult). 
 

o § 6.2, om hensynssone vedr. infrastruktur, henviser til hva som skal gjøres 
hvor og at det ikke kan gjøres tiltak (hverken permanent eller i 
anleggsfasen), innenfor disse sonene som hindrer funksjonen disse 
områdene skal ha. 

o Hensynssone «Krav vedrørende infrastruktur» (H410) er nå benevnt med 
H410_1, _2 osv. slik at man kan sortere på tiltak og plassering av disse. 

o § 6.2 henviser nå til Norconsult rapport med oppdragsnummer 5207164 
datert 03.02.2022. 

o § 8.2 henviser nå til § 6.2, slik at dette henger sammen. 
 

I bestemmelsenes pkt. 1.3 (3. og 4.setning) og 8.2 (2.avsnitt under Vann og avløp) er 
det gjort presiseringer mht. vann og avløp: 
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Utbygger må selv ta hånd om all prosjektering og omkostninger for utbygging av 
vann- og avløpsnett. Planer skal godkjennes av Øyer kommunes VVA-avdeling før 
igangsetting av arbeidene. 
 
Før fritidsboliger kan tas i bruk, skal det være bygget vann- og avløpsnett internt 
innen hvert delområde som bygges ut og anlegget skal være satt i drift og overtatt av 
kommunen.  

 
I bestemmelsenes pkt 2.1.2 er det lagt inn en setning om beregning av grad av 
utnytting: 
 
Beregning av grad av utnytting følger veileder Grad av utnytting H-2300 B. 

 
 
KONKLUSJON 
Det har vært mye dialog med regulant i etterkant av offentlig ettersyn. Det er enighet om at 
med de endringer som er foretatt etter offentlig ettersyn, er planen nå klar til 
sluttbehandling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Storsteinslia, PLANID 201408, med plankart datert 03.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.21.  

2. Planbeskrivelsen, datert 22.04.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
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Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/4     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 02.02.22 
Planbestemmelser, datert 10.03.22 
Merknadsbehandling, datert 10.03.22 
Merknader-samledokument 
Brev av 17.02.2022 (fra Øyer kommune til NVE) 
Planbeskrivelse, datert 21.05.21 
Overvannsplan for Bjørgesetra, datert 02.03.2022 (Norconsult, Oppdragsnr: 5207164) 
ROS-analyse, datert 26.01.21  
Planbestemmelser Bjørgesetra med endringer 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Områdeplan H5 og H6, Storsteinvegen i Hafjell, vedtatt 15.06.2017 
Særutskrift offentlig ettersyn, PMU-sak 72/21, 15.06.21 
 

Sammendrag: 
Detaljreguleringsplan for Bjørgesetra i Hafjell er utarbeidet med utgangspunkt i områdeplan 
for H5 og H6, vedtatt 25.06.17. Totalt utgjør planområdet ca. 280 dekar, hvorav ca. 95 dekar 
er regulert til fritidsbebyggelse. Formål avsatt til fritidsbebyggelse fordeler seg på 70 tomter, 
hvorav 58 (60) enkelttomter og 12 (10) tuntomter, tilsvarende ca. 100 enheter tilsammen. 
Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas iht. plankart datert 02.02.22 og 
planbestemmelser datert 10.03.22. 
 
For at alle tiltakene i overvannsplanen skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen,  
mener kommunedirektøren at det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan. Dette kan 
løses ved hjelp av krav i utbyggingsavtaler. 
 
Saksutredning: 
Formålet med planarbeidet er å detaljere arealer som er avsatt til fritidsbebyggelse i 
overordnet plan. Utbyggingsområdet består av områdene H5C, H5D, H5E og H5F i 
kommunedelplanen for Øyer sør, som ble vedtatt 31.05.2007. Disse benevningene er 
videreført i områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene, som ble vedtatt den 
25.06.2017. Det fremlagte planforslaget bygger på disse vedtakene og er i samsvar med 
overordnede planverk. Det er også kunngjort oppstart av forhandlinger mht. 
utbyggingsavtale. 
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Fritidsbebyggelsen som reguleres foreslås som tradisjonell fritidsbebyggelse i henhold til 
byggeskikk for fritidsbebyggelse i Hafjell-området. Planen har til hensikt å regulere tomter på 
om lag et mål pr tomt, samt regulere noen tuntomter som åpner for utbygging av hytter i 
helhetlige tun. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Hafjell hytter AS.  
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger langs Storsteinvegen, på sørsiden av Hafjell alpinanlegg. Mot øst grenser 
planområdet til hyttefeltet Hafjell Panorama. Området har adkomst fra E6, opp 
Hundersetervegen til avkjøringen til Storsteinvegen. Hundersetervegen driftes av et privat 
veiselskap som finansierer drift og vedlikehold med bompengeinnkreving. Storsteinvegen 
driftes av et privat vegselskap, og de nye vegene internt i området vil også bli privat eiet og 
driftes av rettighetshaverne til vegen som private veglag. Hundersetervegen og 
Storsteinvegen er dimensjonert for den planlagte utbyggingen i området, vegene er godt 
vedlikeholdt og ligger tett opp mot den nye planlagte fritidsbebyggelsen. 
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PLANSTATUS OG PLANPROSESS 

 
I kommunedelplanens bestemmelser, og i det påfølgende 
utbyggingsprogrammet, ble det stilt krav til at det skulle være en 
helhetlig plan for H5-områdene og H6-områdene. Denne 
helhetlige planen skulle redegjøre for atkomst, 
renovasjonsplasser, ski- og skliløyper, krysningspunkter og 
redegjøre for vann- og avløpstilknytning. 
Områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene ble vedtatt i 
Øyer kommunestyre den 15.06.2017. Det er denne 
områdeplanen som reguleringsplanen bygger på.  
 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 15.06.2021 sak 72/21. Det ble vedtatt å sende 
planforslag for Bjørgesætra ut på høring og offentlig ettersyn.  
 
Planen har etter 1.gangs behandling i juni 2021 vært på offentlig ettersyn, med frist for 
innspill 15.09.21. Ved fristens utløp var det kommet 7 merknader til planen, hvorav også 
innsigelse fra NVE. Merknadene er oppsummert i et eget vedlegg «Merknadsbehandling 
10.03.2022» med kommunedirektørens kommentarer. Planmaterialet er bearbeidet siden 
første gangs behandling og offentlig ettersyn, og planendringene omtales i saksfremlegget.  

 
 
Vurdering: 
Det har vært mye dialog med regulant i etterkant av offentlig ettersyn om innkomne 
merknader, innsigelser og planforslaget for øvrig. Det har også vært egne møter med NVE 
for å løse innsigelsene. 
 
OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER OG INNSIGELSER  
Det vises til eget vedlegg for fullstendig oppsummering av enkeltinnspill fra regionale 
myndigheter og privatpersoner, med kommunedirektørens kommentarer.  
 
NVE mener detaljreguleringsplanen som har ligget ute til offentlig ettersyn ikke ivaretar 
nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til NVEs ansvarsområder, og fremmet 
derfor innsigelse til planen. Grunnlaget for innsigelsen er pbl. § 5-4, jf. pbl § 28-1, TEK17 § 7-
2 og vrl §§ 5, 7 og 8.  NVE fremmet innsigelse fordi reell flomfare ikke er utredet slik at 
utredningskravet i en reguleringsplan er ivaretatt. NVE fremmet videre innsigelse til feil bruk 
av hensynssone for flomfare og mangelfulle bestemmelser til en slik hensynssone basert på 
farekartlegging. NVE fremmet også innsigelse til manglende bestemmelser for 
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vassdragskryssinger og pga. mangelfulle bestemmelser til områder avsatt til 
overvannshåndtering i plankartet. 
 
NVE skriver videre: Planforslaget er etter NVEs syn ikke godt gjennomarbeidet og ivaretar 
ikke NVEs ansvarsområder i tilstrekkelig grad. Vi mener Øyer kommune ikke burde lagt 
planen ut til offentlig ettersyn før lovkrav knyttet til pbl § 28-1 og vannressursloven §§ 5, 7 og 
8 var tilstrekkelig innarbeidet i planen. NVE har fremmet mange innsigelser til 
reguleringsplaner i Øyer, og minimumskrav knyttet til utredninger, plankart og bestemmelser 
burde nå være kjent både for kommunen og utbyggere. 
 
Som det fremgår av saksfremlegget til offentlig ettersyn, har kommunedirektøren i 
korrespondanse med forslagsstiller foreslått å forankre overvannshåndteringen mer konkret 
i planen, grunnet signaler fra NVE ved høring av andre reguleringsplaner, men dette førte 
ikke frem.  
 
Kommunedirektøren har i brev av 17.02.2022 forsøkt å svare ut innsigelsene, slik at planen 
kan vedtas. NVE opprettholder i brev av 23.02.2022 fortsatt noen av punktene til 
innsigelsen, men har gitt konkret tilbakemelding på hva kommunen kan gjøre for at disse 
også vil bli trukket. NVE skriver videre at de ikke trenger å få tilsendt nye endringer i 
bestemmelsene i tråd med deres vurderinger, men de ber om å få tilsendt endelige, vedtatte 
plandokumenter i saken.  
For at alle tiltakene i overvannsplanen skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen,  
mener kommunedirektøren at det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan. Dette kan 
løses ved hjelp av krav i utbyggingsavtaler. 
 
Statsforvalteren støtter det forhold at områder brattere enn 1:3 ikke skal bebygges.  
 
Statens vegvesen har merknad vedrørende varierende bredde på veg/g-s-veg og uklare 
bestemmelser i tilknytning til dette. Kommunedirektøren bemerker at varierende bredde på 
veg/g-s-veg er i forbindelse kulvertene og at det i praksis ikke er mulig med 5 m + 3 m 
bredde. Her må veibanen deles og det er god sikt i begge retninger. Bestemmelsen 
tydeliggjøres ved å ta bort tekst vedrørende varierende bredde. 
 
Innlandet fylkeskommune har ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
 
Lillehammer region brannvesen har innspill til planen som viser til gjeldende regelverk og 
veiledere og det bes om montering av brannhydranter. Kommunedirektøren bemerker at 
slokkevann via brannhydranter allerede er inntatt i bestemmelsene. 
 
Østlaft bygg AS har innspill vedrørende ønske om egne bestemmelser for 2 konkrete 
tuntomter, dersom disse ikke deles opp. Det er ønske om inntil 3 bygninger (en boenhet, et 
anneks og et uthus/garasje), og maksimalt bebygd areal (BYA) på 450 m2. Østlaft Bygg 
skriver videre at de ønsker tillatt BYA for anneks inntil 80 m2 og uthus/garasje 50 m2 BYA. I 
tillegg ønskes en tilføyelse til bestemmelsen vedrørende takform og takvinkel. 
Kommunedirektøren mener det kan være rom for 2 store enkelttomter innenfor 
reguleringsplanen, men at 450 m2 BYA synes høyt. Når det gjelder eventuell mulighet for 
andre typer tak og takvinkler i bestemmelsene, mener kommunedirektøren at dette vil 
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kunne gi mulighet for tilfeldige innslag av takform og takvinkler som kan bryte med helheten 
ellers i området. 
 
Hafjell Sandstulen nordre hytteeierforening er generelt av den oppfatning at det foreslås for 
høy utnyttelsesgrad og for mange fritidsboliger på et begrenset tomteareal. 
Kommunedirektøren finner ikke tungtveiende grunner for å ta hytteeierforeningen sin 
merknad til følge. Reguleringsplan for Bjørgesetra er i tråd med områdeplan fra 2017. 
Høyere utnyttelsesgrad er også i tråd med statlige og regionale føringer. 
  
ENDRINGER GJORT ETTER 1. GANGS BEHANDLING 
Generelt er planbestemmelsene og plankartet nå mere spesifisert mht. flom- og 
overvannshåndtering, rekkefølgebestemmelser og knytning til overvannsplan, Norconsult 
rapport med oppdragsnummer 5207164, datert 03.02.2022. 
 
Plankartet er bl.a. rettet opp slik: 

o plankartet speiler nå overvannsplanen mht. fordrøyningsområder,  
flomveier, ledevoller, grøfter, platebru, stikkrenner mv. (hensynssone 
H410_ Krav vedrørende infrastruktur). 

o tegnet inn faresone flom H320 
o Hensynssone «Krav vedrørende infrastruktur» (H410) er nå benevnt med 

underscore: H410_1, _2 osv. 
o lagt inn en liten flomavledingsvoll ved H5c 

 
Planbestemmelsene er bl.a. rettet opp slik:  
(Se også eget dokument, Planbestemmelser Bjørgesetra med endringer. Endringene er 
markert med gult). 

o § 6.2, om hensynssone flomfare, har nå bestemmelse om at det ikke er 
tillatt med byggetiltak innenfor hensynssonen. 

o § 6.3, om hensynssone vedr. infrastruktur, henviser til hva som skal gjøres 
hvor og at det ikke kan gjøres tiltak (hverken permanent eller i 
anleggsfasen), innenfor disse sonene som hindrer funksjonen disse 
områdene skal ha. 

o Hensynssone «Krav vedrørende infrastruktur» (H410) er nå benevnt med 
H410_1, _2 osv. slik at man kan sortere på tiltak og plassering av disse. 

o § 6.3 henviser nå til Norconsult rapport med oppdragsnummer 5207164 
datert 03.02.2022. 

o § 8.2 henviser nå til § 6.3, slik at dette henger sammen.  
o Lagt inn rekkefølgekrav i § 8.2 om utskifting av bekkekrysningene før 

bygging kan starte.  
 

 
Ny bestemmelse vedrørende H5d-tun5 og H5-f-tun 8: 
Dersom tuntomtene H5d-tun5 og H5-f-tun 8 ikke deles opp, gjelder: 
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Det kan oppføres inntil 3 bygninger, men kun 1 boenhet. 
Samlet bygningsmasse skal ikke overskride 400 m2 BYA. Bebyggelsen skal brytes opp i 
mindre enheter med bygningskropper på inntil 200 m2 BYA. Disse kan eventuelt 
bygges sammen med mellombygg. Oppbrytning i elementer er for å tilpasse seg 
omkringliggende bebyggelse som totalt har en mindre BYA. Uthus/garasje skal ikke 
overstige 70 m2 BYA. 
Det skal avsettes areal til 4 parkeringsplasser på hver tomt, totalt 72 m2 BYA. Areal til 
parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det ikke bygges 
garasje. 
I tilknytning til hytte kan det oppføres terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av 
bygningens BYA, men skal ikke overstige 100 m2. 
 
 I bestemmelsenes pkt. 1.3 (3. og 4.setning) og 8.2 (2.avsnitt under Vann og 
avløp) er det gjort presiseringer mht. vann og avløp: 
 
Utbygger må selv ta hånd om all prosjektering og omkostninger for utbygging av 
vann- og avløpsnett. Planer skal godkjennes av Øyer kommunes VVA-avdeling før 
igangsetting av arbeidene. 
 
Før fritidsboliger kan tas i bruk, skal det være bygget vann- og avløpsnett internt 
innen hvert delområde som bygges ut og anlegget skal være satt i drift og overtatt av 
kommunen.  
 
 I bestemmelsenes pkt. 2.1.2 er det lagt inn en setning om beregning av grad 
av utnytting: 
 
Beregning av grad av utnytting følger veileder Grad av utnytting H-2300 B. 
 

KONKLUSJON 
Det har vært mye dialog med regulant i etterkant av offentlig ettersyn. Det er enighet om at 
med de endringer som er foretatt etter offentlig ettersyn, er planen nå klar til 
sluttbehandling.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Bjørgesetra, PLANID 201501, med plankart datert 02.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.21.  

2. Planbeskrivelsen, datert 21.05.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
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ILEGGELSE AV TVANGSMULKT - GBNR 23/12 
 
 
Saksbehandler:  Yngvild J. Bildøy Lillås Arkiv: GBNR 23/12  
Arkivsaksnr.: 21/2448     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
179/21 Delegert administrasjonen 11.11.2021 
 
21/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Tilsynsrapport fra 02.09.2021 
- Forhåndsvarsel om pålegg om å rydde opp i avfall 16.09.2021 
- Pålegg om å rydde opp i avfall 
- Oppfølging etter utsendt brev 
- Tilsynsrapport fra 12.01.2022 
- Videre oppfølging 20.01.2022 
- Sammendrag fra befaring – Statforvalteren 
- Tilsynsrapport fra 02.02.2022  

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har siden i høst gjennomført tilsyn med forurensning på eiendommene 
g/bnr 23/12 og 22/11. Det blir lagret en større mengde biler uten registreringsskilt, mye 
bildeler og noe annet. Det har vært gitt flere frister for opprydning, siste med pålegg om 
opprydning innen 01.01.2022. Etter gjennomføring av flere tilsyn på eiendommen mener 
kommunedirektøren nå det er nødvendig å ilegge tvangsmulkt for å få gjennomført gitt 
pålegg om opprydning. Virksomheten ligger i et boligområde nær Sørbygdsvegen. Det er stor 
ferdsel i området og mange bruker Sørbygdsvegen til trening og rekreasjon. Det foreligger 
dermed en interessekonflikt mellom eiers oppbevaring av avfall og allmenhetens, samt 
naboers, behov for opprydning av eiendommen. I dette tilfellet vil allmenhetens behov gå 
foran den enkeltes ønsker. Det har blitt utmålt ulike tvangsmulkter knyttet til ulike områder 
eller spesifikke gjenstander som må ryddes opp.  
 
Saksutredning: 
 
Sakens bakgrunn 
Forurensningsmyndigheten gjennomførte tilsyn på eiendommene den 02.09.2021, 
forhåndsvarsel ble sendt ut i saken den 16.09.2021. I forhåndsvarselet ble det opplyst at 
kommunen ville gi pålegg om opprydning dersom vi ikke innen 02.11.2021 mottok skriftlig 
tilbakemelding om at opprydning var gjennomført. På gjennomførte befaring ble det 
avdekket brudd på forsøplingsforbudet i forurensningsloven § 28 første ledd, om forbud mot 
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forsøpling og i § 7, første ledd, om plikt til å unngå forurensning. Det følger av 
forurensningsloven § 28 tredje ledd at den som har overtrådt forsøplingsforbudet skal sørge 
for nødvendig opprydding. Det ble observert et stort antall avskiltede kjøretøy på 
eiendommen og mye avfall av ulikt slag, blant annet bildekk, bildeler som dører og annet, 
felger, metall og jern. Øyer kommune fattet den 28.11.2021 vedtak om pålegg om å rydde 
opp i avfall oppbevart i strid med forurl. § 28, jf. forurensingsloven § 37. Frist for opprydning 
var 01.01.2022. Kommunen gjennomførte igjen befaring på eiendommene 12.01.2022 og 
02.02.2022, sistnevnte med representant for Statforvalteren i Innlandet tilstede. Opprydning 
i tråd med vedtatt pålegg var ikke gjennomført og kommunen må derfor vurdere 
opptrappende virkemiddelbruk.  
 
Følgende fremgår av vedtak om pålegg om å rydde opp i avfall:  
«Hva pålegget omfatter:  

• Det kan oppbevares inntil 5 uregistrerte kjøretøy på eiendommen. Uregistrerte kjøretøy 
ut over dette må fjernes, jf. forurl. § 37 annet ledd.  

• Avfall som ligger opp mot veien må fjernes, vist med bilde nr. 1. Dette avfallet har blitt 
oppbevart på stedet over lengere tid, dette er bekreftet med historiske flyfoto. Avfallet 
kan være til sjenanse for andre som ferdes i området, naboer og allmenheten for øvrig, 
og må fjernes. 

• Det må ryddes opp i avfallet bak bygningen, dette gjelder bildeler, dekk og felger som 
ikke har noen direkte tilknytning til bilverksted virksomheten. Se bilde nr. 2  

• Kvitteringer for innlevering av avfall til godkjent mottak sendes til kommunen.» 
 
Kartutsnitt over området:  
 

 
Markerte områder: 

- sort firkant viser til punkt 2 i opplistingen under og i vedtaket 
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- rødt punkt 3 
- grønn sirkel punkt 4 
- blå sirkel punkt 5  

 
 
 
Til punkt 2:  
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Til punkt 3: 

 
 

    
 
Til punkt 5:  
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Til punkt 4: 

 
 
Lovgrunnlaget  
Formålet med forurensingsloven framgår av lovens § 1:  

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre 
behandling av avfall. 
 
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 
selvfornyelse. 

 
Formålsbestemmelsen gir viktige momenter ved tolkning og anvendelse av loven.  
 
Som et av virkemidlene i forurensningsloven for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 73 
gitt hjemmel for ileggelse av tvangsmulkt. Forurensningsloven § 73 første ledd og andre ledd 
første setning har følgende ordlyd: 
 

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir 
gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 
 
Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven 
er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den 
frist for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt.  
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Vurdering: 
Kommunedirektøren anser ileggelse av tvangsmulkt som nødvendig for å gi ansvarlig 
insentiv til å sette eiendommen i lovlig stand. Det har tidligere vært gitt pålegg om 
opprydning av eiendommen, og avfallet på eiendommen har økt betraktelig siden 
kommunen sist var i kontakt med eier i 2017. Viser for øvrig til grundig begrunnelse for 
pålegg om å fjerne avfall gitt i vedtak datert 28.11.2021.  
 
De ulike tvangsmulktene er utmålt med utgangspunkt i antatt kostnad for fjerning av 
avfallet, og eventuell inntekt eieren får ved innlevering av avfallet. Øyer kommune har vært i 
kontakt med Metallco Oppland som anslår at en opprydning vil gi positiv verdi for eier. Det 
er tatt i betraktning at priser på jern og metall er meget høy for tiden. Tvangsmulkten deles 
opp i fem deler og hvert enkelt beløp er knyttet opp mot område på eiendommen og type 
avfall. 

1. kr 50 000 hvis ikke uregistrerte kjøretøy er fjernet (rettet) innen 22.04.2022. Viser 
til vedtak datert 28.11.2021, det kan oppbevares inntil 5 uregistrerte kjøretøy på 
eiendommene gbnr 23/12 og 22/11.  

2. kr 30 000 hvis ikke området bak lagerbygningen, gbnr. 22/11, er ryddet for avfall og 
annet løsøre innen 22.04.2022. Dette dreier seg om bildekk, bildeler som dører og 
annet, felger, metall og jern.  

3. kr 30 000 hvis området ved fylkesveien ikke er ryddet (rettet) innen 22.04.2022.  
4. kr 3 000 hvis avfall utenfor tomtegrensen i søre del av gbnr. 22/11 ikke er fjernet 

(rettet) innen 22.04.2022.  
5. kr 10 000 hvis området mellom bygningene ikke er ryddet, herunder avfall fjernet 

innen 22.04.2022.  
 
Samlet sett utgjør foreslått tvangsmulkt 123 000 kr dersom ikke noe av avfallet fjernes. 
Kommunedirektøren vurderer foreslått tvangsmulkter å stå i forhold til den ulovlige 
oppbevaringen av avfall. Det er særlig tatt i betraktning forurensningsfaren kjøretøy og 
annet utgjør, at deler avfallet er oppbevart over svært lang tid og at kommunen gjennomgikk 
tilsvarende prosess med eier i 2017. 
 
Tvangsmulktens størrelser er fastsatt ut fra en totalvurdering av saken. Tvangsmulkten er 
fastsatt som engangsmulkt på grunn av omfanget av avfallet på eiendommen, faren for 
forurensning og manglende gjennomføring av pålagt opprydning. Omfanget av avfall er 
forholdsmessig stort og oppbevaringen har pågått over mange år. På tross av kommunens 
oppfølging av eiendommene med påfølgende pålegg om opprydning i 2017 oppbevares i dag 
store mengder avfall.  
 
Fjerning av mye av avfallet kan gjøres enkelt, opprydningen totalt sett er vurdert å være en 
overkommelig jobb. Det finnes flere aktører som kan hente avfallet direkte fra 
eiendommene. Kommunen var på befaring på eiendommen allerede i september, det ble 
gitt frist for opprydning 01.01.2022, og kommunen har ved flere anledninger påpekt ovenfor 
eier at det må ryddes opp på eiendommen. Fra første befaring har det nå gått over seks 
måneder, dette burde vært svært god til for eier til å planlegge og gjennomført opprydning.  
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Kommunedirektøren mener det er som nødvendig å gi ny frist med ileggelse av tvangsmulkt 
for å få gjennomført opprydningen. Det er vurdert at eier totalt sette kan sitte igjen med 
positive verdier etter en opprydning, og dermed vil en opprydning også være i eiers 
interesse.  
 
Fristen for opprydding for å unngå tvangsmulkt er foreslått satt til 22. april. I utgangspunktet 
ville en frist på 2 uker være tilstrekkelig for å få ordnet opprydningen. I dette tilfelle er 
påsken hensyntatt, og fristen blir da lenger. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Vedtak om tvangsmulkt: 
 
Det settes ny frist for fjerning av avfall den 22.04.2022.  
 
Med hjemmel i forurl. § 73 ilegges følgende engangsmulkter:  

1. kr 50 000 hvis ikke uregistrerte kjøretøy er fjernet (rettet) innen 22.04.2022. Viser 
til vedtak datert 28.11.2021, det kan oppbevares inntil 5 uregistrerte kjøretøy på 
eiendommene gbnr 23/12 og 22/11.  

2. kr 30 000 hvis ikke området bak lagerbygningen, gbnr. 22/11, er ryddet for avfall og 
annet løsøre innen 22.04.2022. Dette dreier seg om bildekk, bildeler som dører og 
annet, felger, metall og jern.  

3. kr 30 000 hvis området ved fylkesveien ikke er ryddet (rettet) innen 22.04.2022.  
4. kr 3 000 hvis avfall utenfor tomtegrensen i søre del av gbnr. 22/11 ikke er fjernet 

(rettet) innen 22.04.2022.  
5. kr 10 000 hvis området mellom bygningene ikke er ryddet, herunder avfall fjernet 

innen 22.04.2022.  
 
Det vil bli foretatt nytt tilsyn etter fristens utløp. 
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 
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SAKSFREMLEGG TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024 
 
 
Saksbehandler:  Yngvild J. Bildøy Lillås Arkiv: 033 &58  
Arkivsaksnr.: 22/694     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Tilsynsstrategi for Øyer kommune 2022-2024 
 
Sammendrag: 
Kommunen er lovpålagt å føre tilsyn i byggesaker og følge opp ulovligheter. For at dette arbeidet skal 
gjøres på en effektiv og strukturert måte har det blitt laget en tilsynsstrategi som skal gjelde de neste 
to årene. Noen av de prioriterte tema for tilsyn er bestemt i SAK10 § 15-3, resterende er valgt ut av 
administrasjonen med bakgrunn i erfaringer og fremtidige mål. Kommunedirektøren tilrår at 
vedlagte tilsynsstrategi vedtas som kommunens tilsynsstrategi i perioden 2022-2024. 
 
Saksutredning: 
 

Lovgrunnlag:  

Plan- og bygningsloven § 25-1. Tilsynsplikt 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. 

Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn 
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 

Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn 

 

Plan- og bygningsloven § 25-2. Gjennomføring av tilsynet 

Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres 
tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen 
finner hensiktsmessig. 

Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er 
gitt, jf. § 23-3 syvende ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig 
kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers 
regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. 

Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn 
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SAK10 § 15-1. Strategi for tilsyn. Rapportering 

Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven § 25-1, hvor det bl.a. tas 
stilling til: 

a. målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet, 

b. organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, 
kompetansebehov, ressursbruk og finansiering og 

c. utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og 
innsatsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt på om foretak har 
sentral godkjenning. 

Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har vært 
i forhold til strategien.  

SAK10 § 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn 

Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2022, la følgende inngå i kommunens prioriterte 
tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c: 

- At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, jf. 
byggesaksforskriften § 5-4. 

- At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, jf. 
byggesaksforskriften § 2-1 og § 2-2. 

Ved utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne 
bestemmelsen til departementet 

Vurdering: 
Tilsyn med byggesaker er en plikt kommunen har etter pbl. § 25-1 første ledd, omfanget og 
fokusområder kan til en viss grad styres av kommunen. Det er imidlertid bestemt i forskrift 
tidsavgrensede krav om tilsyn, SAK10 § 15-3. Dette er tilsynsområder som skal prioriteres, men 
omfang og intensitet vil avhenge av kommunens tilgjengelige ressurser og behov. Som det fremgår 
av SAK10 § 15-1 første ledd skal kommunen utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og 
bygningsloven. Det er ansett som hensiktsmessig at denne forankres politisk. 

Øyer kommune ønsker å være mer strukturert i arbeidet og opparbeide gode rutiner, som igjen gir 
en bedre forutberegnelighet for tiltakshavere og aktørene i vår kommune. Overordnet mål og formål 
med tilsynet bør være å sikre god kvalitet på byggetiltak, forebygge og redusere byggefeil samt bidra 
til at aktørene får kunnskap og respekt for regelverket.  

Det er valgt ut seks prioriterte tema for tilsyn, hvorav to er hjemlet i SAK10 § 15-3. De resterende fire 
er (med samme nummerering som i strategien):  

3. Tilsyn i tidlig fase ved utbygging av nye områder, med særlig fokus på terrenginngrep. 
Herunder tilsyn med ikke omsøkt lagring av overskuddsmasser og andre ulovlige 
terrenginngrep.  

Dette er valgt med et ønske om å være til stede tidlig i prosessen når nye områder skal bygges ut. 
Erfaring tilsier at det ofte blir gjort større terrenginngrep enn nødvendig, samt at masser lagres over 
tid inne på området. En rekke planer har bestemmelser som regulerer terrenginngrep ved oppføring 
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av tiltak, på dette tidspunktet er allerede store deler av området endret betraktelig og arbeider er 
utført som er vanskelig å tilbakeføre. Eksisterende vegetasjon er med å fordrøye vann i et område, 
sikre stabilitet og redusere klimagassutslipp. Når mye av vegetasjonen fjernes kan dette gi endret 
avrenning og  vannhastighet, utfordringer nedstrøms og mer ustabile masser.  

4. Tilsyn med sikkerhet ved brann, med særlig fokus på utførelse.  
Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører hvert år Tilsynsdagen. Ulike tema blir diskutert og 
kommunene får faglig påfyll og veiledning når det gjelder tilsyn. På Tilsynsdagen 2021 hadde faglig 
leder i Firesafe AS, Håkon Winterseth, en gjennomgang av bransjens blikk på uavhengig kontroll med 
brannsikkerhet. Deres erfaring var at det ofte gjøres feil ved utførelsen av sikring mot brann, og det 
ble vist en rekke eksempler. Her i kommunen ble det avdekket feil ved sikring mot brann etter en 
brann på Hafjelltoppen i fjor. Øyer kommune har derfor inngått et samarbeid med Lillehammer 
Region brannvesen og ønsker større fokus på brannsikkerhet. Det skal bygges mange store bygg i 
kommunen fremover, hvor mange mennesker oppholder seg, og som ikke er kjent i bygget. Ved å 
gjennomføre tilsyn med utførelsen av sikkerhet mot brann etter TEK17 ønsker kommunen å oppdage 
avvik før bygget tas i bruk og gi aktørene insentiv til å bygge trygge bygg i tråd med regelverket. 

5. Følge opp ulovlige tiltak som kommunen er gjort kjent med, hovedsakelig i forbindelse med 
retakseringen av eiendomsskatt i 2018.  

Øyer kommune foretok en retaksering av eiendomsskatt i 2018. I den forbindelse har kommunen 
laget lister over tiltak iverksett uten søknad eller tillatelse, eller hvor melding om oppført tiltak 
unntatt søknadspliktig har blitt innsendt til kommunen. Kommunen bør prioritere videre oppfølging 
av det påstartede arbeidet med å gå igjennom disse listene.  

6. Revisjonstilsyn med foretak som har erklært ansvar. Dette gjelder særlig ansvarlig utførende 
uten sentral godkjenning og tilsyn med om kvalitetssikringssystemer tilfredsstiller krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven.  

God dokumentasjon er viktig for å sikre etterfølgelse av regelverket og vise at foretakene har 
prosjektert og utført i tråd med loven, byggteknisk forskrift, reguleringsplan og tillatelse. Det skal 
blant annet omfatte rutiner for avviksbehandling og dokumentasjonshåndtering.  

Utover de prioriterte tema for tilsyn omhandler tilsynsstrategien overordnede mål og 
formål, rutiner, finansiering, organisering og rapportering.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
tilsynsstrategien for Øyer kommune 2022-2024 med nevnte prioriterte tema for tilsyn.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 
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PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - OFFENTLIG 
ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Anette Ludahl Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/856     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan i Øyer kommune 2023-2027 
 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren følger med dette opp vedtak i kommunestyret 27.09.2018 og legger 
frem forslag til planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027. Det bes om 
at forslaget til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, og at det samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet. Det tilrås at arbeidet organiseres slik det fremgår av utkastet til 
planprogram. 
 
Saksutredning: 
I kommunestyremøtet den 27.09.2018 ble det vedtatt til sak KS-78/18: 
«Kommunestyret ber adm sette i gang en temaplan for sti- og løypenett»  
 
Kommunen har vurdert det som mest hensiktsmessig å utarbeide planen som en tematisk 
kommunedelplan. Med tematisk kommunedelplan må en ikke følge de omfattende prosess- 
og dokumentkravene i plan- og bygningsloven. En trenger for eksempel ikke å utarbeide og 
rullere en årlig handlingsplan. 
 
Hensikten med planen er beskrevet i forslag til planprogram, med mål om å bidra til en mer 
målrettet avklaring av tiltak innen sti- og løypenettet i kommunen. Dette for å gi en mer 
helhetlig og forutsigbar forvaltning, og planen vil være et styringsverktøy i kommunen.  
 
Kommunedirektøren har opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
kultur, plan og utvikling i Øyer kommune, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Lillehammer-regionen Vekst og Øyer fjellstyre. Arbeidsgruppen fikk mandat fra 
kommunedirektøren om å utarbeide forslag til planprogram og ha ansvar for videre 
planarbeid. Det legges opp til at Plan- og miljøutvalget holdes orientert via 
statuspresentasjoner i løpet av planarbeidet. I tillegg vil ungdomsrådet bli inkludert under 
planarbeidet for innspill til prosessen. 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til planprogram for offentlig ettersyn som også er 
vedlagt saken.  
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Vurdering: 
En sti og løypeplan skal bidra til å fremme friluftsliv og folkehelse. Prosessen med planen skal 
etablere en lokal forankring og medvirkning av prioriteringer i kommunen. Innhold, mål og 
tiltak i planen vil følge retningen i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt FNs 
bærekraftsmål.  
 
Planprogrammet skal ligge ut til offentlig ettersyn før det kan vedtas. Kommunedirektøren 
foreslår at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, og at det samtidig varsles 
oppstart av planarbeidet. Som det går fram av planprogrammet, skal det være en tverrfaglig 
arbeidsgruppe som utarbeider planen, med medvirkning av flere samarbeidsaktører.  
 
Plan- og miljøutvalget vil orienteres underveis i arbeidet. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, datert 
11.03.2022, legges ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig oppstart av arbeidet med 
planen. Organiseringen av arbeidet vedtas, slik det fremgår av forslag til planprogram. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Anette Ludahl 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - REINSVANN 
SØKER: ARNE SLETTEN 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/602     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Arne Sletten søker om tillatelse til bruk traktor eller bil for transport av bygningsmaterialer 
og tunge gjenstander til hytte ved Reinsvatnet. Transporten vil foregå langs traktorvegen 
som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til hytta. Fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen 
og bort til hytta er det 2 km. Kommunedirektøren mener transport av bygningsmaterialer og 
tyngre gjenstander til hytte er et anerkjent nytteformål og at transporten kan gjennomføres 
uten fare for skade og ulempe på natur og naturmiljø. Kommunedirektøren foreslår med 
hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Arne 
Sletten får tillatelse til bruk av traktor, eventuelt bil med henger for transport av 
byggematerialer og tyngre gjenstander til hytte ved Reinsvatnet.  
 
Saksutredning: 
Arne Sletten søker om tillatelse til bruk traktor eller bil med henger for transport av 
bygningsmaterialer og en ovn til hytte ved Reinsvatnet. Transporten vil foregå langs 
traktorvegen som går fra krysset Hitvegen/Pellevegen til hytta. Fra krysset ved 
Hitvegen/Pellevegen og bort til hytta er det 2 km.  
 
I søknaden ønsker søker en generell kjøretillatelse for bruk av traktor eller bil til hytta ved 
transport av for eksempel ved. Det opplyses om at han ikke bruker motorisert ferdsel langs 
traktorvegen unødvendig, og passer på så det ikke blir unødvendige spor i naturen. 
 
Uttalelse: 
Iht. fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret for uttalelse.  
 
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som er nødvendig for å få fraktet inn byggematerialer og 
tyngre gjenstander. Det forutsettes kjøring i tørre perioder. 
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Kart med hytte merket. 
 
Lovgrunnlaget  
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven.  
 
Etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å 
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Vurdering: 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Formålet 
med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen 
i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre av loven 
at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er 
den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering har transporten et anerkjent nytteformål.  
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I områder hvor det ikke er opparbeidet vei bør transport av materialer og utstyr, så langt det 
lar seg gjøre, foretas på vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer, når 
dette kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten kan gjennomføres uten fare for 
skade og ulempe på natur og naturmiljø. Fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen og bort til 
hytta går det en traktorveg. Etter kommunedirektørens vurdering er det hensiktsmessig at 
denne transporten foretas på barmark langs etablert traktorveg, jf. nml § 12 (miljøforsvarlig 
teknikker og driftsmetode). Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at 
traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig at man tar hensyn til vær og føreforhold og 
unngår kjøring når det er vått i terrenget.  
 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke er hjemmel i lovverket til å gi en generell tillatelse 
til det formålet søker viser til i søknaden. Ut fra praksis i Øyer kommune i lignende saker 
anser kommune direktøren at to turer vil være tilstrekkelig når annet ikke er nevnt. 
 
Kommunedirektøren har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til 
sårbare arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen. 
Kunnskapsgrunnlaget er godt mht hvordan motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og 
en anser føre-var-prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 
(kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet).  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke transporten ha negativ innvirkning på natur 
eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10 
(økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i denne saken.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til bruk av traktor, eventuelt bil for transport av 
byggematerialer og tyngre gjenstander til hytte ved Reinsvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til 
hytta.  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer høsten 2022.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK -  ØVRE ÅSTBRU 
SØKER: BENT ARE WOLLAN 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/701     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark  
Kart Gammelskolla – Nyskolla 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Bent Are Wollan søker som leier av seterhus på Nyskolla om tillatelse til å benytte leiekjører 
for snøscootertransport av varer fra Gammelskolla til Nyskolla påsken 2022. Det søkes om 2 
turer. Transporten gjennomføres av Norsk folkehjelp. Nyskolla ligger i Stor-Elvdal kommune, 
men for å komme dit må man kjøre innom Øyer kommune. Traseen (Birkebeinervegen) 
ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht. forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må behandles som en dispensasjonssak 
etter § 5. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av 
varer til Nyskolla representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Bent Are Wollan får tillatelse til å benytte leiekjører for 
transport av varer fra Gammelskolla til Nyskolla.  
 
Saksutredning: 
Bent Are Wollan søker som leier av seterhus på Nyskolla (hjemmelshaver er Knut Solberg) 
om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer fra Gammelskolla til 
Nyskolla påsken 2022. Det søkes om 2 turer.  
 
Nyskolla ligger i Stor-Elvdal kommune, men for å komme dit må man kjøre innom Øyer 
kommune. Traseen (Birkebeinervegen) ligger innenfor det som er definert som sårbare 
områder iht. forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må 
behandles som en dispensasjonssak etter § 5. Fra Gammelskolla til Nyskolla er det ca. 5 km. 
Søker ønsker å benytte Norsk Folkehjelp som leiekjører. Norsk Folkehjelp er stasjonert på 
Øvre Åstbru.  
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Uttalelser: 
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i  
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Øyer 
fjellstyre mener transport til hytte er et anerkjent nytteformål. Det vises til tidligere lignende 
tillatelser i samme område.  
 
Fjellstyret samtykker til at det blir gitt tillatelse til kjøring. 
 
Lovgrunnlag  
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf. § 5 i 
nasjonal forskrift. Birkebeinervegen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder 
iht. forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i 
denne forskrift kan leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og 
transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av varer, bagasje og 
utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som 
dispensasjonssak etter § 5.  
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres.  
 
Saker vedrørende bruk av motorkjøretøyer skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 
8-12.  
 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
  
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis 
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
  
Etter kommunedirektørens vurdering er det behov for å få transportert inn varer, utstyr og 
bagasje når man skal benytte hytter og setrer som ikke ligger til brøytet veg vinterstid. Dette 
er vurdert som et anerkjent nytteformål. 
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Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht skade og ulempe for natur og 
naturmiljø. Det er ikke registrert truede eller sårbare arter langs omsøkt trase. Utover 
vinteren kan det oppholde seg villrein i de indre områdene av Øyerfjellet, men dette er 
mindre sannsynlig i området mellom Gammelskolla og Nyskolla. Det skal kjøres etter 
Birkebeinervegen (Sv4) og det anses som positivt at ferdselen samordnes til en etablert vei 
som ikke brøytes vinterstid. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter 
for transport av varer til Nyskolla representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer 
og bagasje fra Gammelskolla til Nyskolla. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2022.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for  

naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  

 
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
 
 


