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DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET - GBNR 12/20 - VERANDA - SØRBYGDSVEGEN 337 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 012/020  
Arkivsaksnr.: 19/1193     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Rapport jord- og flomskred 
- Uttalelse fra NVE 
- Søknad om dispensasjon 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplan for Øyer Sør (2006-2015) 
 
Sammendrag: 
Den 18.06.2019 sendte tiltakshaver inn en ett-trinns søknad for fasadeendring. Døsrøningen 
søker som selvbygger for å oppføre en veranda på 104 m2. I søknaden er det vedlagt bilder 
før og etter fasadeendringen. Tiltakshaver søkte om tiltaket etter at  det var utført. 
 
Eiendommen befinner seg innenfor området LNF 2 i kommunedelplan for Øyer Sør (2006-
2015.) 
 
I forbindelse med behandling av innsendt søknad, ble det registrert at eiendommen befinner 
seg innenfor aktsomhetssonen for jord- og flomskred (NVE). Omsøkt og oppført veranda er 
ikke i henhold til reguleringsbestemmelser, og skal det gjøres tiltak i aktsomhetssoner må 
området utredes, og friskmeldes før tillatelse til tiltak kan gis. Det har vært avholdt møte 
med tiltakshaver hvor han har fått informasjon angående hans eiendom, og forhåndsvarsel 
om pålegg om retting/riving og illegelse av tvangsmulkt ble utsendt 18.02.2020.   
 
Verandaen er ikke knyttet til stedbunden næring. Det søkes derfor om dispensasjon fra LNF- 
formålet i kommunedelplanen for Øyer Sør.  Den 10.01.2020 søker tiltakshaver om 
dispensasjon fra LNF-formålet, men får tilbakemelding fra kommunen at eiendommen må 
utredes for jord- og flomskred for dispensasjonssøknaden kan behandles.  
 
Siv. Ing. Jack Lau AS har utarbeidet en rapport for den aktuelle eiendommen Gbnr. 12/20. 
Rapporten er sendt NVE for uttalelse. NVE konkluderer med følgende: «Vi vurderer at notatet 
er tilstrekkelig for vurdering av verandabygging, men den friskmelder ikke eiendommen 
totalt sett i forhold til sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift.»  
 
Etter uttalelse fra NVE, kan innsendt søknad om dispenasjon behandles.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges.  
Saksutredning: 
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Tiltakshaver Lars Are Døsrøningen var i kontakt med kommunen i august/september 2016, 
for å forhøre seg om gjeldende bestemmelser for sin eiendom. Han fikk da denne 
tilbakemelding: «Det er ingen størrelsesbegrensing på terassebygging i det området du bor, 
kun begrensning på hva du kan stå som søker selv, før du må involvere entreprenør».  
 
Den 18.06.2019 sendte tiltakshaver inn en ett-trinns søknad for fasadeendring. Døsrøningen 
søker som selvbygger for å oppføre en veranda på 104 m2. I søknaden er det vedlagt bilder 
før og etter fasadeendringen. Tiltakshaver søkte om tiltaket etter at det var utført.  
 

 
Bilde av enebolig før fasadeendring/veranda utbygging. 

 
 

      
Bilde av enebolig etter fasadeendring/verande utbygging. 
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Situasjonskart med markert veranda.  

 
Gjeldende reguleringsplan for gbnr. 12/20 er kommuneplan for Øyer Sør (2006-2015). 
Tomten er innenfor område LNF 2.  
 

 
Utklipp fra Kommunedelplan for Øyer Sør (2006-2015) Omtalt eiendom omrisset i gul. 

 
Gjeldende bestemmelser for eiendommen i kommunedelplan for Øyer Sør (2006-2015):  

 
2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som 
kan godkjennes i hht. 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.  

 
Verandaen er ikke knyttet til stedbunden næring. Det søkes derfor om dispensasjon fra LNF- 
formålet i kommunedelplanen for Øyer Sør. Det er kun fritidsboliger som er omtalt generelt 
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for LNF-områdene. For bolig er bestemmelsene under punkt 1.4 gjeldende. Tiltaket er i 
henhold til punkt 1.4 Boligområder, og innenfor utnyttelsesgraden for eiendommen. 
 
I forbindelse med behandling av innsendt byggesøknad ble det registrert at eiendommen 
befinner seg innenfor aktsomhetssonen for Jord- og flomskred. Se kartutsnitt nedenfor. Før 
en eventuell utbygging på eiendommen, må jord- og flomskred være utredet. Dersom 
konklusjonen i utredningen er at det må utføres tiltak for å hindre jord- og flomskred, må 
disse være utført, før en tillaltelse til tiltak, verandautbygging kan gis.   
 

 
Utklipp fra GLOkart: temakart samfunnssikkerhet. Stipplet område viser jord- og flomskred 

aktsomhetsområde (NVE), potensiell skredfare. 
 
Hendelsesforløp:  
Søknad om tillatelse til tiltak ble innsendt juni 2019. Tiltakshaver fikk et foreløpig svarbrev 
om saksbehandlingstid. I oktober 2019 forespør tiltakshaver om status i saken, og det med 
god grunn. Årsaken til denne lange saksbehandlingstiden er at samme regelverk gjelder for 
oppføring av tiltak, som riving av tiltak. I et forhåndsvarsel vil tiltakshaver bli informert om 
hvilke alternativer som foreligger, for å rette opp i det ulovlige forholdet. Siden samme 
regelverk gjelder for oppføring og riving av tiltak, var det uvisst om kommunen måtte kreve 
en utredning av eiendommen, for deretter å pålegge tiltakshaver å rive det ulovlig oppførte 
tiltaket. Dette også for å sikre grunnforhold med hensyn på omkringliggende bebyggelse.  
 
Den 25.10.2019 ble det avholdt et møte med tiltakshaver, hvor han ble informert om at det 
vil komme et forhåndsvarsel fra kommunen angående pålegg om retting eller riving av 
tiltaket. Han ble også informert om hvordan situasjonen forelå. Forhåndsvarslet ble ikke 
utstedt før den 18.02.2020, da kommunen avventet svar og dialog med NVE for hva man kan 
kreve i forbindelse med aktsomhetssonen for jord- og flomskred. Tiltakshaver ønsker å få 
rettet opp i det ulovlige forholdet, og har derfor utredet eiendommen sin.  
 
Siv. Ing. Jack Lau AS har utarbeidet en rapport for denne eiendommen. Rapporten fremstår 
ikke som veldig tydelig og avklarende, og er derfor sendt til NVE for uttalelse.  
 
Kommunen mottok tilbakemelding fra NVE 29.04.2020. Der skriver de følgende:  
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Tiltaket rapporten skal svare ut er, slik vi skjønner det, en veranda. Og for et slik tiltak 
vil jo sikkerhetskravet og dokumentasjonskravet være noe annet enn for et større 
tilbygg eller et nybygg, jf. TEK17.  

 
Rapporten eller notatet til Jack Lau, er ikke utført i tråd med de standarder som 
gjelder for skredfarevurdering, selv om han har med en del viktige poeng. Han viser 
blant annet til helning i lia, noe som er under jordskredhelning. Han viser også til at 
det ikke er vannveier som kan føre til skred. Han har også gode poenger med 
blokkene i terrenget og argumentene virker troverdige, uten at vi har vært der. Det 
som klart mangler er kart som viser hva han har vurdert, og han burde også vist til vår 
veileder (gjeldene), samt kravene i TEK17. Det kommer noen uttalelser mot slutten 
vedrørende aktsomhetskart som viser at man ikke er helt oppdatert på gjeldene 
praksis i bransjen. Samtidig er det noe underlig å ha forbehold om at ting ikke er 
undersøkt - og så i samme setning si at det uansett ikke har noen betydning. 

 
Vi vurderer at notatet er tilstrekkelig for vurdering av verandabygging, men den 
friskmelder ikke eiendommen totalt sett i forhold til sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 
forskrift. 

 
Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra NVE, kan verandautbyggingen tillates, med hensyn på 
jord- og flomskred.  
 
Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør, er mottat 10.01.2020. Tiltakhaver 
har fått tilbakemelding om at dispenasjonssøknaden ikke kan behandles før eiendommen er 
friskmeldt.   
 
Lars Are Døsrøningen fremfører i sin dispensasjonssøknad at verandan på 104m2 er plassert 
på vestsiden av eksisterende enebolig, i hovedsak plassert over det areal som ellers er 
benyttet til parkering, inngangsparti i kjelleretasjen på huset, samt over gangsti til 
baksiden av huset.  
 
Tiltakshaver fremfører i sin søknad om dispensasjon at fordelene ved tiltaket anses å være 
klart større enn eventuelle ulemper.  
 

«Tiltaket påvirker ikke bruk av LNF-område som omgir boligtomten. Tomten 
er fra før inngjerdet mot omkringliggende beiteområde, samt at arealet som er 
omsøkt allerede er brukt som biloppstilling/uteområde som nå vil komme under 
verandaen slik at denne vil fungere som overbygg. Fordi tomten er sterkt skrånede vil 
det gi barn et verdifullt lekeareal på en tomt som ellers ikke har uteområder som 
inviterer til trygg uteaktivitet / lek for barn. Tiltaket vil gi eiendommen og området 
forøvrig en høyere estetisk verdi, og vil innby til økt bruk og trivsel i et uterom med en 
fantastisk utsikt i et flott område.»  

 
Tiltakshaver informerer også i sin søknad om dispensasjon, at tiltaket er plassert over 
eksisterende asfaltert parkeringsplass.   
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Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres.  
 
Det kreves i reguleringsbestemmelsene at det skal søkes om dispensasjon dersom det skal 
utføres tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. Det søkes derfor nå om 
dispensasjon fra LNF-formålet, for en veranda på 104m2, tilknyttet eksisterende enebolig 
med integrert garasje. Verandaen er i henhold til bestemmelsene i kommunedelplanen punkt 
1.4 boligområdet. Tiltakshaver fremfører i sin søknad om dispensasjon «Tomten er fra før 
inngjerdet mot omkringliggende beiteområde».  Tiltakshaver informerer også om at «Tiltaket 
plasseres oppå eksisterende asfaltert parkeringsplass og over inngangspartiet til huset.» 
 
Eiendommen er nå vurdert med hensyn på aktsomhetskartet, og NVE har vurdert rapporten 
tilstrekkelig med hensyn på utbygging av en veranda. Eiendommen er ikke i sin helhet 
friskmeldt. Dette innebærer at dersom det skal oppføres andre tiltak på eiendommen, må 
det vurderes i det enkelte tilfellet, omfanget av tiltaket, og om det må kreves ytterligere 
utredning for aktsomhetssonen jord- og flomskred. 
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Selv om tiltaket er oppført før det er gitt tillatelse, så skal dispensasjonen vurderes som om 
tiltaket ikke er oppført.  
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Huset står der allerede. 
Landbruksinteressene anses ikke å være skadelidende, da beiteområdet er på motsatt side 
av huset, og adskilt med et gjerde. Landbruksfaglige hensyn gjør seg ikke gjeldende i 
betydelig grad her. Tiltaket endrer ikke bruken av eiendommen, og hensynet bak 
bestemmelsen LNF-formålet og stedbunden næring kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt.   
 
Fordeler må være klart større enn ulemper.  
Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Ulempen ved omsøkt veranda, er at den uthever seg, og har en dominerende 
effekt i kulturlandskaper. Fordelen med verandaen, er at man får en større utnyttelse av en 
bratt eiendom, ved å ha uteareal på bakkenivå og i plan 1. Verandaen medfører også at man 
får en overbygget parkeringsplass. Fra tiltakshaver blir det fremført at verandaen kan bidra til 
et tryggere uteområde for små barn. Fordelene ved å innvilge en dispensasjon, er klart større 
enn ulempene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra LNF- formålet i 
kommunedelplan for Øyer Sør (2006-2015), for tilbygg på enebolig, veranda 104m2 på gbnr. 
12/20.  
 
Tiltaket er i henhold til reguleringsbestemmelser for bolig, og innenfor utnyttelsesgraden på 
eiendommen. Landbruksinteressene anses ikke å være skadelidende, da beiteområdet er på 
motsatt side av huset, og adskilt med et gjerde. Tiltaket endrer ikke bruken av eiendommen, 
og hensynet bak bestemmelsen LNF-formålet og stedbunden næring kan ikke sies å bli 
vesentlig tilsidesatt. Verandaen medfører økt uteareal, og bidrar til et tryggere uteområde 
for små barn. Fordelene ved å innvilge en dispensasjon, er klart større enn ulempene.  
 
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA UTFORMING - TAKVINKEL - GBNR 20/39 - CARPORT - SLETMOEN 
BYGGETRINN 1 - HUS 4 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 020/039  
Arkivsaksnr.: 20/1115     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Vedtatt illustrasjonsplan (vedtatt 12.09.2019) 
- Søknad om dispenasjon 
- Tegning av omsøkt carport 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Sletmoen boligfelt (arealplankart) 
- Reguleringsplan for Sletmoen boligfel, Øyer reguleringsbestemmelser (vedtatt 2007) 

 
Sammendrag: 
Tinde Hytter AS er tiltakshaver og ansvarlig søker for utbyggingen på slettmoen boligfelt, 
gbnr. 20/39. Den 26.03.2020 ble det innsendt kommunen søknad om dispensasjon fra 
gjeldende bestemmelser for takvinkel på Carport punkt 5.3 i reguleringsplan for Slettmoen 
boligfelt. Omsøkt Carport på gbnr. 20/39 skal passeres nærliggende eksisterende carporter. 
Carportene fra byggetrinn 2007 ble bygd med takvinkel 15 grader, dette er ikke i henhold til 
gjeldene reguleringsplan. Tinde Hytter AS ønsker å oppføre carport, med samme takvinkel 
som eksisterende carporter.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon innvilges.  
 
Saksutredning: 
Tinde Hytter AS er tiltakshaver og ansvarlig søker for utbyggingen på slettmoen boligfelt, 
gbnr. 20/39. Tillatelse til tiltak for leilighetsbygg nr. 4 ble gitt 31.10.2019. Det søkes nå om 
tillatelse til tiltak for carport tilhørende dette leilighetsbygget. Den 26.03.2020 ble det 
innsendt kommunen søknad om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for takvinkel på 
carport.  
 
Gjeldende bestemmelser for gbnr. 20/39 er reguleringsplan for Sletmoen boligfelt, Øyer 
reguleringsbestemmelser, vedtatt i øyer kommunestyret 22.02.2007.  
 
For carport gjelder følgende bestemmelser, punkt. 5.3 Carport/garasje:   

«Carport/garasjer tillates oppført i en etasje med saltak eller pulttak med vinkel 
mellom 22 og 30 grader. Grunnflaten for en carprt/garasje skal ikke overstige 16m2, 
og de skal være tilpassa bolighusene mht. matrerialvalg, form og farge.»  

 
For boliger gjelder bestemmelsenr, punkt. 2.3 Utforming:  
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 «Boligene skal ha saltak med vinkel mellom 22/30 grader» 
 
Det ble først søkt om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan punkt. 2.3. Denne 
bestemmelsen er gjeldende for boliger. Rettelse av søknad om dispensasjon, søkes det om 
dispensasjon fra bestemmelsene i punkt. 5.3, som er gjeldende for carport/garasje. 
 
Utbyggingen av boligfeltet på Slettmoen, startet i 2007. Første del av utbyggingen er 
omrisset i lilla på utklipp av arealplankartet nedenfor.  
 

 
Utklipp 1: Arealplankart, omrisset i lilla gbnr.20/35 byggetrinn fra 2007. Omrisset i blå, deler 

av gbnr. 20/39, leilighet 4 med omsøkt carport.  
 

Omsøkt carport på gbnr. 20/39 skal passeres nærliggende eksisterende carporter. 
Carportene på byggetrinn 2007 ble bygd med takvinkel 15 grader. Tegningene av carporter 
fra 2007 vist i utklipp 3.  
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Utklipp 2: Illustrasjonsplan datert 09.09.2019, vedtatt 12.09.2019, DS-PU 555/19.  Omrisset i 

lilla, eksisterende carporter, tilhørende byggetrinn fra 2007 på slettmoen boligfelt gbnr. 
20/35. Omrisset i blå, omsøkt carport gbnr. 20/39. 

 

 
Utklipp 3:  Innsendt tegningsgrunnlag 2007, eksisterende carporter på Slettmoen boligfelt, 

gbnr. 20/35.  
 
Tinde Hytter AS søker nå om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser for takvinkel på 
carport, for å kunne bygge carport med samme takvinkel som de eksisterende nærliggende 
carportene, altså takvinkel 15 grader.  
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Utklipp 4: Omsøkt carport år 2020, tilhørende leilighetsbygg 4, gbnr. 20/39.  

 
Tinde Hytter AS fremfører i sin søknad om dispensasjon at «å øke takvinkel på carporten de 
nå skal oppføre til over 22 grader, vil gi et alt for ruvende tak. Carporten vil stå ved siden av 
de to andre og det estetiske uttrykket vil harmonere godt med de andre carportene på 
området som er oppført med samme takvinkel.»  
 
Videre fremfører de at «ulempen ved å innvilge en dispensasjon, er at tiltaket fraviker ønsket 
utforming i gjeldende reguleringsplan.»  
 
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 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 det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
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tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres.  
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende takvinkel, er å få en helhet og sammenheng i det 
regulerte området. Bestemmelsene for boliger og for carporter/garasje er ikke de samme, 
men bestemmelsen vedrørende takvinkel er lik. I henhold til reguleringsbestemmelsene for 
Slettmoen boligfelt, var det ment at boligene og carportene skulle ha samme takvinkel. 
Dersom hensynet bak bestemmelsen skal sies å bli vesentlig tilsidesatt, skjedde dette i 
forbindelse med utbyggingen i 2007. Tidligere oppførte carporter, fraviker bestemmelsen 
«saltak eller pulttak med vinkel mellom 22 og 30 grader», da disse er oppført med pulttak 15 
grader. Leilighetsbygg 4, hvor det nå søkes om å bygge tilhørende carport, er i henhold til 
bestemmelsene for boliger, «Saltak med vinkel mellom 22 og 30 grader». Omsøkt carport 
skal oppføres ved siden av de to eksisterende carportene. Ved at omsøkt carport bygges med 
samme takvinkel som eksisterende carporter, vil dette danne en helhet i bestemmelsen 
vedrørende carport/garasje, og hensynet bak bestemmelsen kan ikke sies å bli vesentlig 
tilsidesatt. 
 
Så er det slik at tidligere feil ikke nødvendigvis gjør at man skal gjøre samme feil en gang til. I 
dette tilfellet gjør hensynet til helhet at det bør fortsettes å avvike fra planbestemmelsene. 
 
Fordeler må være klart større en ulemper.  
Ulempen med å tillate en carport med takvinkel 15 grader, er at den ikke er i henhold til 
reguleringsbestemmelsene vedtatt i 2007. I henhold til reguleringsbestemmelsene for 
Slettmoen boligfelt, var det ment at boligene og carportene skulle ha samme takvinkel. 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon fra bestemmelsene vedrørende takvinkel, er at 
carportene som blir stående i nærheten av hverandre, vil få et helhetlig og likt utseende.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Sletmoen boligfelt, for takvinkel på carport/garasje punkt. 5.3. Omsøkt 
carport tillates med takvinkel 15 grader.  
 
I reguleringsplanen var det ment at boliger og carporter skulle ha samme takvinkel. Når 
eksisterende carporter ikke er i henhold til reguleringsbestemmelsene, er det hesiktsmessig 
at det er en sammenheng mellom carportene i boligfeltet, og at det er en sammengheng 
mellom boligene i feltet. Omsøkt carport skal plasseres nærliggende eksisterende carporter, 
og disse vil da harmonere med hverandre. Ved å tillate takvinkel på 15 grader på carporten, 
vil uttrykket bli noe mindre iøyefallende. Hensynet bak bestemmelsene kan ikke sies og bli 
vesentlig tilsidesatt, og fordelene med å innvilge en dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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GBNR 114/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL - BRENNALYKKJA 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 114/001  
Arkivsaksnr.: 20/75     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
  
 
Vedlegg: 
- Søknad om dispensasjon  
- Søknad om fradeling  
- Analyserapport fra GLOkart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Sakens øvrige dokumenter  
- Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
 
Sammendrag: 
Håvard Granskogen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 for å 
fradele areal fra gbnr. 114/1 Ljøsbakken i Øyer kommune. Opprinnelig søknad omhandler 
fradeling av ca. 1500 m² og omdisponering til bolig.  
I nærhet av ønsket fradelt areal er det lagt inn aktsomhetsområde for flom. Det forutsettes 
at området for eventuell innvilget dispensasjon ikke berører dette. I samråd med søker er 
arealet redusert.  
 
Det gis dispensasjon for fradeling av ca. 1400 m². 
 
Saksutredning: 
Om søknaden og eiendommen:  
 
Håvard Granskogen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 
areal fra Ljøsbakken, gbnr. 114/1 i Øyer kommune.  
Det er kårboligen og tilhørende bygning på gården som ønskes fradelt. Kårboligen ble oppført 
i 1985 og benyttes for tiden til utleie. 
Granskogen eier gardsbruket Ljøsbakken gbnr. 114/1 på Tretten. Gardsbruket består av 255 
daa fulldyrket mark, 147 daa innmarksbeite og 443 da produktiv skog. Mye av dyrkamarka 
ligger i fjellet. Det var melkeproduksjon inntil 2005.  
 
Søknaden omhandler:  
1. Fradeling av ny grunneiendom på ca. 1400 m² fra gbnr. 114/1 med påstående bygninger.  
2. Omdisponering av våningshus til bolig. 
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BEHANDLING ETTER JORDLOVEN 
 
Lovgrunnlaget 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av § 12 tredje ledd: 
 
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 
Fjerde ledd sier følgende: 
 
«Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 
 
Dette innebærer at om vurderingene etter tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en 
likevel åpne for fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. 
Denne begrunnelsen kan ikke benyttes i alle sammenhenger. Kommunen skal gjøre 
vurderingen om hvordan bosettingen i det aktuelle området har utviklet seg og i hvilken grad 
kommunen ønsker å styrke eller opprettholde bosettingen i den aktuelle delen av 
kommunen. Kommunen bør definere i hvilke områder bosettingshensynet gjør seg 
gjeldende, dette kan f.eks. gjøres i plansammenheng. Kommunen må også vise til at 
fradelingen kunne føre til en positiv endring i forhold til hensynet til bosetting. 
 
Vurdering 
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Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og 
fatte vedtak etter landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å 
utforme sin egen politikk innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for 
landbrukspolitikken.  
 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen i jordloven § 12 er at deling skal tillates dersom 
det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger.  
 
§12 tredje ledd: 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur: 
Landbruket er ei viktig næring for sysselsetting og verdiskapning lokalt. Volumproduksjon på 
melk og kjøtt er bærebjelken i landbruket i Øyer. Landbruket har hatt en stor 
effektivitetsutvikling ved at antall driftsenheter har blitt kraftig redusert, samtidig som 
arealutnyttelsen er opprettholdt og landbruksproduksjonen økt. Trolig vil utviklinga fortsette 
i samme retning. Hensynet til en tjenlig bruksstruktur vil best bli ivaretatt ved å legge til rette 
for at driftsenhetene har så store arealer tilgjengelig som mulig og at ressursgrunnlaget 
holdes samlet. Det være seg både jord, skog, driftsbygninger og bolighus.  
 
På Lysbakken ble melkekvota på snaue 110 tonn solgt i 2015, likeledes eierandelen i 
samdriftsfjøset. Det er i dag ikke husdyrproduksjon på garden og Granskogen produserer 
grovfôr for salg. En kan ikke uten videre fastslå at det ikke vil eller kan bli ny selvstendig drift 
med husdyrhold på garden i framtida. Behovet for kårbolig er heller ikke avløst for all framtid. 
Å fradele kårboligen og dermed svekke driftsapparatet er derfor ikke forenlig med hensynet 
til en tjenlig bruksstruktur. 
 
Vern av arealressursene: 
Arealressursene består av det samlede ressursgrunnlaget av jord, beiter, skog, utmark, 
rettigheter og bygninger. Kårboligen er en del av driftsapparatet. En fradeling av kårboligen 
vil være en svekkelse av driftsapparatet og er dermed ikke forenlig med hensynet til vern av 
arealressursene.  
 
Driftsmessig løsning: 
Det skal vurderes om delinga legger opp til en god driftsmessig løsning. I følge rundskriv M-
1/2013 kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at 
løsningen er god.  
 
En deling som skissert vil også medføre at det oppstår en frittliggende bolig i nærheten av 
gardstunet. Huset ligger der fra før og ei fradeling i seg selv vil ikke påvirke driften av 
arealene omkring. Den driftsmessige løsningen vil ikke bli særlig endret som følge av ei 
fradeling. Det er først om det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å oppføre en ny kårbolig 
at dette spørsmålet kan få en større betydning.  
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Drifts- og miljømessige ulemper: 
Kårboligen ligger ikke inne på tunet og er ikke i direkte forbindelse med dyrkamark. Det 
innebærer at de drifts- og miljømessige ulempene av ei fradeling er mindre enn om 
eiendommen hadde ligget inne på tunet eller i tilknytning til dyrkamark med påregnelige 
støy-, støv- og luktplager. Kårboligen har adkomstveg forbi gardstunet men vurderes ikke å 
medføre en ferdsel som er til sjenanse eller hinder for landbruksdrifta. I luftlinje er det om lag 
60 meter fra driftsbygningen på eiendommen til kårboligen. Det anses som en tilstrekkelig 
avstand for at det ikke bør bli lukt- og støyrelaterte konflikter mellom de ulike 
bruksinteressene. 
 
Andre hensyn: 
Det kan legges vekt på andre hensyn enn de over, dersom disse faller inn under formålet 
med jordloven. Det kan f.eks være hensyn til kulturlandskapet, økologiske sammenhenger, 
kulturhistoriske verdier m.m. En kan ikke se at det er andre forhold som gjør at fradeling 
framstår som det beste alternativet. 
 
Helhetsvurdering etter tredje ledd: 
Momentene etter tredje ledd peker i ulik retning. Kommunedirektøren er av den oppfatning 
at en skal følge de nasjonale målsettinger som hovedregel, inntil det er lokale eller særlige 
forhold ellers som tilsier at handlingsrommet kan brukes noe i noe videre forstand. 
 
Kommunedirektøren mener hensynet til en tjenlig bruksstruktur og hensynet til 
arealressursene skal veie tungt. Når det er overvekt av momenter som tilsier at deling ikke 
kan tillates etter vurderingsmomentene i § 12 tredje ledd vil vurderingen så langt tilsi avslag.  
 
§12 fjerde ledd: 
 
Bosettingshensynet:  
Fjerde ledd åpner for at en likevel kan gi samtykke til deling, selv om vurderingene etter 
tredje ledd taler for avslag av søknaden. Det henvises til opplysninger om lovgrunnlaget. 
 
I andre saker med likhetstrekk med denne har kommunen lagt til rette for bosetting innenfor 
kommunens handlingsrom etter plan og bygningsloven, jordloven og konsesjonsloven. 
Kommunedirektøren mener lovverket ikke er til hinder for at deling i denne saken kan 
innvilges, til tross for at man etter §12 tredje ledd mener at søknaden bør avslås.  
 
Folketallet i kommunen er i svak vekst. I denne dele av kommunen har folketallet gjennom 
den siste generasjonen har gått ned. Det kan derfor være gode grunner til å stimulere til å 
opprettholde bosettingen, særlig i de fraflyttingstruede områdene. Kommunen har imidlertid 
ikke nedfelt bestemmelser eller retningslinjer i overordna planer som tilsier at 
bosettingshensynet skal tillegges særlig vekt i behandling av enkeltsaker.  
 
Kårboligen på Lysbakken har gått i utleie og etter planen er det dagens leietagere som skal 
kjøpe denne dersom den blir fradelt. Selve fradelingen vil derfor ikke innebære noen 
vesentlig endring i antall beboere i området. Imidlertid kan det medføre at bosettingen blir 
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mer stabil, det er nokså sikker erfaring at bygninger som går i utleie representerer mindre 
stabilitet og mindre bidrag til lokalsamfunnet.  
 
Kommunedirektøren mener kommunen bør vektlegge sterkt hensynet til bosetting og bidra 
til å legge forholdene til rette for at det er flere som kan bo fast og med lang horisont på 
Nord-Tretten.   
 
Helhetsvurdering: 
Momentene etter § 12 tredje legg går i hovedsak i retning av at søknaden bør avslås, men 
dette er ikke entydig. Etter § 12 fjerde ledd hvor en kan vektlegge bosettingshensynet, er det 
momenter som taler for at deling kan tillates. Kommunedirektøren mener eiendommens 
beliggenhet i bygda, mulighet for økt fast bosetting, at det ikke er klare driftsulemper og at 
det trolig ikke vil være problematisk i framtida å kunne plassere en ny kårbolig i sum taler for 
at fradeling tilrås. 
 
 
BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring 
i regionale og statlige organer, da deres fagområder ansees berørt.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet og, jf. 
pbl. § 19- 2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved 
dispensasjon fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer:  
Aktuelle naboer er varslet, og har ikke hatt merknader.  
 
Plangrunnlaget:  
I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at for disse 
områdene tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse 
for andre næringsformål enn landbruk.  
Videre omhandler punkt 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak 
utenom stedbunden næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). Av retningslinjene 
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framgår det at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne 
tillate deling, bygge- og anleggstiltak i LNF(R).  
 
Det framgår av mål og strategier for boligbygging at Øyer skal ha et variert og godt 
boligtilbud med tilstrekkelig antall avsatte boligområder/tomter for å dekke behovet. Videre 
er det et politisk uttrykt ønske å opprettholde den spredte bosettingen i Øyer, det vil derfor 
kunne ses positivt på søknader om fradeling som krever dispensasjon fra arealbruken som 
LNFR dersom gitte forutsetninger er oppfylt. Eksempel er at utbygging ikke er i konflikt med 
hensyn til landbruk, kulturlandskap, biologisk mangfold og vassdrag. 
 
Vurdering: 
Landbruksfaglig vurdering: 
Ljøsbakken er etter lokale forhold et relativt stort gardsbruk. Det er 255 daa fulldyrket mark, 
147 daa innmarksbeite og 443 da produktiv skog. Mye av dyrkamarka ligger i fjellet. Det var 
melkeproduksjon på Ljøsbakken inntil 2005 hvor det ble inngått samdriftsavtale med Nedre 
Glomstad g/bnr 111/1 og det ble bygd samdriftsfjøs på Glomstad. I 2015 ble melkekvota på 
snaue 110 tonn solgt, likeledes eierandelen i samdriftsfjøset. Det er i dag ikke 
husdyrproduksjon på garden og Granskogen produserer grovfôr for salg. Deler av 
dyrkamarka og alle innmarksbeiter ble i 2019 disponert av en annen gardbruker i grenda. 
Driftsbygningen på garden ble brukt til melkeku fram til samdriftsetableringen. Dagens 
tilstand på fjøset er ikke kjent men det er grunn til å tro at det bærer preg av å ha stått 
ubrukt i 15 år.  
 
Søknaden er begrunnet med bosettingshensynet. Det er dagens leietagere i kårboligen som 
har framsatt ønske om at søknaden fremmes. Granskogen skriver i søknaden at ei fradeling 
ikke vil ha innvirkning på drift av jord og skog og det må være positivt at bygningen bebos og 
at det vil bo folk også i utkantstrøk.  
 
En fradeling kan være positivt for bosettingen i området. Boliger som går i utleie er gjerne 
gjenstand for hyppige utskifting av leietagere. Kortvarige leieforhold gir som regel mindre 
deltagelse i lokalsamfunnet enn om boliger bebos permanent. I ei grend som nordre Nord-
Tretten er det i all hovedsak gardsbruk som utgjør bosettingen. En fradeling kan bidra til å 
opprettholde eller øke folketallet i denne delen av bygda. Det taler for at det gis 
dispensasjon.  
En kårbolig skal tjene som bosted for den generasjon som har overdratt eller som skal 
overdra eiendommen videre og er ikke direkte knyttet til driften. Kårboligen omfattes likevel 
av landbruksformålet i LNF(R)-områdene. På Ljøsbakken er det nå ikke husdyrhold, noe som 
tilsier at behovet for kårbolig framover er mindre enn om det var full drift slik som før 2005. 
At det ikke er husdyrdrift på garden i dag betyr ikke at det ikke kan bli ny drift på et senere 
tidspunkt. Gardens ressursgrunnlag er et godt utgangspunkt for ny drift og at garden på ny 
kan bli en fulltids arbeidsplass. I lys av dette er det uheldig å fradele kårboligen. På den annen 
side er det arealer på eiendommen som gjør det mulig å føre opp ny kårbolig på et senere 
tidspunkt.  
 
Kårboligen ligger ikke inne på tunet og er ikke i direkte forbindelse med dyrkamark. Det 
innebærer at de drifts- og miljømessige ulempene av ei fradeling er mindre enn om 
eiendommen hadde ligget inne på tunet eller i tilknytning til dyrkamark med påregnelige 
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støy-, støv- og luktplager. Kårboligen har adkomstveg forbi gardstunet men det vurderes ikke 
å medføre en ferdsel som er til sjenanse eller hinder for landbruksdrifta. I luftlinje er det om 
lag 60 meter fra driftsbygningen på eiendommen til kårboligen. Det anses som en 
tilstrekkelig avstand for at det ikke bør bli lukt- og støyrelaterte konflikter mellom de ulike 
bruksinteressene.  
 
Landbrukskontoret er i utgangspunktet negative til å fradele kårboliger på gardsbruk som 
dette. Driftsulempene i dette tilfellet er ikke avgjørende. En fradeling vil heller ikke ha 
negativ effekt på kulturlandskapet. Vi mener landbruksinteressene ikke bør være avgjørende 
for saken og at fordelene ved økt bosetting kan oppveie ulempene. 
 
Analyserapport av området for ønsket tiltak:  
 
Samfunnssikkerhet:  
Området for ønsket fradeling ligger i umiddelbar nærhet til aktsomhetsområde for flom. Der 
det foreligger naturfare skal den utredes før kommunen eventuelt imøtekommer søknad om 
dispensasjon og tillater fradeling. Det forutsettes i videre behandling at omsøkt areal ikke 
berører dette, og arealet er redusert som følge av dette.  
 
Flomvei åpne stikkrenner er også registrert. En fradeling kan ikke sies å påvirke eller påvirkes 
av dette, og etter befaring på eiendommen er det så langt kommunedirektøren kan 
bedømme ikke fare knyttet til fradelt eiendom som fare av vannveier på eventuell avveie.  
Videre er det i kartet registrert en liten usammenhengende bekk/vannvei sør for omsøkt 
fradeling. Ifølge søker og grunneier er dette vannansamling som følge av tidligere forsøk på å 
finne vann. Det så saksbehandler ved selvsyn på befaring, det er usannsynlig at dette skaper 
problemer i en flomsituasjon.  

 
 
Kulturminner:  
Det er ikke registrert vernede eller fredede lokaliteter på eller i nærheten av de omsøkte 
bygninger. Dersom det avdekkes automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses og 
kulturminnemyndighetene konsulteres. 
 
Bygninger og adkomst:  
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Huset bebos i dag. Bolighus og garasje/uthus skal følge med fradelt eiendom som får nytt 
g/bnr. Det er ikke kjente bygnings -eller tomtemessige forhold til hinder for fradeling. Det 
skal innhentes tillatelse fra vegmyndighetene i forbindelse med oppretting av ny 
matrikkelenhet.  
 
Vurdering av LNF spredt for boligeiendommen: Hovedregelen er at LNFR-områder i det 
vesentlige skal være ubebygd eller bare i tilknytning til stedbunden næring tilknyttet 
landbruket. Alternativt kan det for områder der formålet i pbl. § 11-7 nr. 5 enkeltboliger og 
mindre etablering av flere boenheter. I arbeidet med kommuneplanens arealdel er det gjort 
konsekvensutredninger med tanke på å tillate tiltak innen tomter der det ikke vil ha negative 
følger for landbruksdrifta.  
 
De kan heller ikke ligge innenfor aktsomhetsområde for steinsprang, jord og flomskred, 
snøskred eller flom. Aktuelt område er Nord-Tretten. Fem tomter nord for Vedemselva er 
vurdert i forbindelse med planarbeidet. Flere av tomtene er tidligere gårdsbygninger, som i 
dette tilfellet. Det er forholdsvis bratt i området. Sammenholdt med at forhold ved naturfare 
raskt kan endre seg, mener KD at eventuelle tiltak på den fradelte boligeiendommen må 
underlegges ny vurdering om det skulle bli aktuelt. 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-10:  
Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte.  
Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal 
være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale myndigheter. Krav til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. I dette tilfellet anses tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende 
bebyggelse. I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for 
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. §§ 10-12 i loven omhandler samlet 
belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og 
teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. 
 
 
Eksterne høringsinnspill: 
 
NVE: 
Kravet til fradeling (jf. pbl § 1-6) er at sikker byggegrunn (jf. pbl § 28-1) skal være 
dokumentert før det kan gis tillatelse til fradeling. Kommunen har satt som vilkår at det 
arealet som fradeles ikke skal omfattes av aktsomhetsområder for naturfare (flom), og dette 
er riktig der det ikke er gjort farekartlegging. Vi ville i tillegg lagt til en vurdering av flomveger 
og faren for at vann skal komme på avveger oppstrøms den aktuelle tomta, i 
saksutredningen. Men vi har ut fra saksframstillingen, ingen vesentlige innvendinger til at 
tomta fradeles gardstunet på Gbnr 114/1. 
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Innlandet Fylkeskommune: 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 
stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov 
om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
 
Fylkesmannen i Innlandet: 
Landbrukskontoret har behandlet søknaden etter jordlovens bestemmelser, og anbefaler at 
det gis tillatelse til fradeling av kårboligen. Det er lagt avgjørende vekt på 
bosettingshensynet. Kårboligen ligger atskilt fra gårdstunet. Kommunen har gjort en 
foreløpig vurdering av saken, og funnet at det er grunnlag for å innvilge søknad om 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven.  
Fylkesmannen kan ikke se at saken berører viktige nasjonale eller regionale interesser, og har 
ingen vesentlige merknader til kommunens vurdering. 
 
Vurdering:  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
Dette er bebyggelse knyttet til gardsbruket. Hensynet til jordvernet har fått større tyngde 
ved kommunal behandling etter plan- og bygningsloven etter at jordvern ble tatt inn som 
vurderingsmoment etter § 19-2 tredje ledd. Kommunene har et viktig ansvar for å begrense 
avgangen av dyrkamark ved sin behandling av saker etter plan- og bygningsloven. Omsøkt 
areal er registrert som jorddekt fastmark. Grenser ved oppmåling av ny eiendom vil i minst 
mulig grad berøre skogsmark.  
 
Å tillate fradeling av bebyggelsen på gbnr. 114/1 kan ikke sies å sette hensyn bak, eller formål 
med planbestemmelsene til side. Den reelle bruken av eiendommen er som bolig også per 
nå. Dyrka mark vil drives på samme måte som i dag, og driftsforholdene vil ikke forringes. 
Dette er av stor betydning i vurderingen av søknaden. Kommunen ønsker å ha en streng 
holdning til arealdisponeringen, særlig av hensyn til landbruks-, natur og friluftsinteresser. 
Den framtidige utbyggingen utenfor sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å 
opprettholde bebyggelsen også utenfor sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger.  
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Søknaden er begrunnet med bosettingshensyn. Det er dagens leietagere som har fremsatt 
ønske om at søknad fremmes.  
Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses/at kårbolig deles fra. 
Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir vanskelig å få 
tak i mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva som er en 
drivverdig størrelse. I dette tilfellet er det ikke uproblematisk at kårboligen på gården deles 
fra, siden det ikke er umulig at «selvstendig» drift på gården kunne gjenopptas. 
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Driftsgrunnlaget er isolert sett solid nok til det. KD mener imidlertid at om dette skulle bli 
aktuelt, er det tilstrekkelig areal tilbake til at en ny kårbolig kunne føres opp. 
 
Hva gjelder fordeler ved imøtekommelse av søknaden er av de åpenbare å opprettholde 
bosetting også i mer utkantpregede strøk. I henhold til mål og strategier for LNFR framgår 
det at for å legge til rette for dette kan det i visse tilfeller ses positivt på søknader om 
fradeling som krever dispensasjon fra arealformålet. Da må en rekke gitte forutsetninger 
være oppfylt. Aktuelt område er slik KD ser det så langt ikke i konflikt med hensyn til 
landbruk, kulturlandskap, eller biologisk mangfold.  
Når det gjelder samfunnssikkerhet er angjeldende fradeling vurdert ikke å bli påvirket av 
nærliggende flomsone. Terrenghelningen er relativt stor, aktsomhetsområde for 
utløpsområde for snøskred i nærheten, samt stadig mer utfordrende vær og klimaforhold, 
tilsier at eventuelt andre tiltak på eiendommen bør underlegges samme vurdering om det 
blir aktuelt.  
Vei, vann og avløp må ivaretas på tilfredsstillende måte.  
 
Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som også må vurderes er 
påregnelige drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i 
området. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider, og den som bor og 
oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, 
lukt, insekter m.m. Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan være 
aktuelt. Her er det imidlertid vurdert dithen at tiltaket ikke vil medføre merulemper av slik 
vekt at deling må frarådes.  
 
Ulempene er ikke store ved en fradeling, og fordelene er klart større.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
 
Forslag til vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling av 
kårbolig med omkringliggende areal inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 114/1 
Ljøsbakken på Tretten i Øyer  

2. Omsøkte fradeling må gjennomføres innen tre år, ellers frafalles delingssamtykket 
 
Forslag til vedtak etter pbl.: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori i LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eler bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m.  
 
Tillatelsen gis for:  
Fradeling av bebygd areal, på ca. 1400 m² fra gnr. 114 bnr. 1, jfr. kartskisse datert 21.3.2020.  
Grense for ny eiendom skal i utgangspunktet følge markslagsgrenser i AR5, ved avvik skal 
grenser i marka følges. På nedsiden av bolighuset (sør-vest) skal eksisterende gjerde følges, 
for å få best mulig arrondering av tomten.  
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2. Omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks knyttet 
til bolig.  
 
Med hjemmel i pbl. settes følgende vilkår for tillatelsen:  
1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 114/1 må sikres for framtiden. Dersom noe av 

eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp 
tinglyses.  

2. Det skal søkes om avkjøringstillatelse til Innlandet fylkeskommune fra offentlig veg for 
den nye enheten.  

3. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - GRUNNMURSHØYDE - GBNR 155/200 - 
FRITIDSBOLIG - KRINGELÅSVEGEN 81 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 155/200  
Arkivsaksnr.: 20/606     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
58/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
- Situasjonskart 
- Tegninger 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan ID: 102B for Hafjelltoppen Hyttegrend 
- Rammesøknad 

 

Sammendrag: 

LOGG arkitekter søker på vegne av tiltakshaver Øystein F. Von Krogh dispensasjon fra punkt 
3.5 i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend. Punkt 3.5 omhandler byggeområder 
markert som hyttetomt (H) i plankartet. Der er det tatt inn bestemmelse om at på skrånede 
tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en grunnmurshøyde på 
1,50 m på frontveggen. Det søkes her dispensasjon fra dette for å kunne ha synlig 
grunnmurshøyde på 1,5 meter på flere fasader. 

Det er i sak 18/2648 innvilget dispensasjon fra samme punkt og vil være førende. Dette 
vedtaket ble påklaget, men fikk ikke medhold hos fylkesmannen. 

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

 

Saksutredning: 

LOGG arkitekter søker på vegne av tiltakshaver Øystein F. Von Krogh dispensasjon fra punkt 
3.5 i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend. Punkt 3.5 omhandler byggeområder 
markert som hyttetomt (H) i plankartet. Der er det tatt inn bestemmelse om at på skrånede 
tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en grunnmurshøyde på 
1,50 m på frontveggen. Det søkes her dispensasjon fra dette for å kunne ha synlig 
grunnmurshøyde på 1,5 meter på flere fasader. 

Det er i sak 18/2648 innvilget dispensasjon fra samme punkt og vil være førende. Dette 
vedtaket ble påklaget, men fikk ikke medhold hos fylkesmannen. 

Det søkes om å få føre opp en fritidsbolig med garasje på eiendommen, det søkes også om å 
få rive eksisterende fritidsbolig.  

 



  Sak 58/20 

 Side 27 av 45   

 
- Det er valgt å fordele omfanget av synlig grunnmur på 1,5 meter på deler av sør-

fasaden og deler av øst fasaden fremfor å ha synlig grunnmur på 1,5 meter på 
helefrontveggen mot sør. Minimering av synlig grunnmur gir en bedre fjernvirkning 
og gir prosjektet en skala som tilpasses eksisterende terreng og innlemmer seg 
omkringliggende hyttebebyggelse på best mulig måte.  

- Reguleringsbestemmelsene tillater en maks gesims- og mønehøyde (målt fra ferdig 
grunnmur) på hhv. 3,5 m og 6,0 m. Omsøkt tiltak har gesims- og mønehøyde på hhv. 
3,475 m og 5,502 m og ligger derved under maks tillate høyder.  

- Omsøkt erstatningshytte krever ikke betydelig landskapsmessig bearbeiding. 
Skjæringer og fyllinger er gjennomtenkt slik at man unngår omfattende 
terrenginngrep. Tiltaket er søkt tilpasset de eksisterende omgivelser / terrenget 
størst mulig grad der arkitektur og materialbruken er nøye vurdert for at tiltaket skal 
gli godt inn i terrenget.  Det vurderes at fordeling av grunnmur mellom sør og øst vil 
medføre betydelig mindre terrenginngrep enn å ha grunnmur på 1,5 m på hele 
frontveggen.  

 

Lovgrunnlaget: 

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

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

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

 

Naboer: 

Alle naboer er varslet og det er ikke kommet inn merknader i saken. 

 

Plangrunnlaget: 

Plan-ID: 102B Hafjelltoppen Hyttegrend 



  Sak 58/20 

 Side 28 av 45   

«3.5  På den enkelte hyttetomt (H) kan det maksimalt oppføres 3 bygninger: hytte, 
anneks og uthus/garasje. Samlet tillatt bebygd areal (BYA) for hytte og uthus 
skal ikke overstige 190 m2. Maksimalt tillatt BYA på frittliggende anneks skal 
ikke overstige 30 m2. Maksimalt tillatt BYA på frittliggende uthus / garasje 
skal ikke overstige 40 m2. Arealer til parkering og arealer under terrenget 
medregnes ikke i BYA.  

I tilknytting til den enkelte hytte (hovedbygning på eiendommen) tillates 
oppført terrasse på maksimalt 30 m2. Ingen del av grunnmur, eller pilarer for 
terrasse, må være mer en 75 cm over planert terreng. På skrånede tomter 
hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en 
grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen, samt at det kan sjaktes ut over 
en bredde på 4 m for montering av rømningsport og garasjeport. Hyttene kan 
maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde på 3,50 
m over ferdig grunnmur.» 

 

Vurdering: 

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

Omsøkt fritidsbolig søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å kunne fordele 
omfanget av synlig grunnmurshøyde på 1,5 meter på deler av sør og øst fasade. Dette 
fremfor å ha grunnmur med høyde på 1,5 meter på hele frontveggen mot sør.  

Tiltaket er ellers i henhold til arealer og høyder. Endringer fra innsendte tegninger er at 
pergola taket mellom fritidsboligen og garasjen er fjernet.  

Hensynet med bestemmelsen kan tenkes at skulle begrense høyder og volum på bygningene, 
spesielt i terreng som var bratt der det er en fordel å bygge med sokkel. Begrenser man 
grunnmurshøyden til 1,5 meter vil ikke bygningene virke like dominerende i front der man 
ellers ville hatt synlig to fulle etasjer. Hvorfor dette begrenses til bare å gjelde frontfasaden 
finner KD ikke noen god forklaring på. Da det er naturlig at deler av sidefasadene også 
naturlig vil få en høyere grunnmurshøyde.  

I dette konkrete tilfellet er det østfasaden som blir gjeldende. I henhold til innsendte 
tegninger (fig. 2 og fig. 3) tydeliggjøres det at det gjelder både midtskipet og gavlveggen i øst. 
Her kan man trekke frem behovet for å ha synlig grunnmur på begge disse sidene, eller om 
terrenget tilsier at dette vil være naturlig. Tegningene i fig. 2 vises eksisterende terreng i 
front og i øst. Det fremkommer at det er fallende terreng mot sør og det vil være vanskelig å 
ikke få synlig grunnmurshøyde her. 

Av pbl. § 29-4 fjerde ledd fremgår det at det kan gis forskrift om blant annet 
«beregningsmåten for høyde og avstand». Dette er gjort i TEK 17 § 6-2. Det følger av 
bestemmelsen i § 6-2 fjerde ledd at kommunen kan fastsette alternative beregningsmåter 
som vist til i fjerde ledd. I den aktuelle reguleringsplanen er det fastsatt beregningsmåte og 
hovedregelen i § 6-2 første og andre ledd skal i dette tilfellet ikke brukes.  

KD anser ikke hensynet bak bestemmelsen som tilsidesatt. 
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Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Det er klart fordeler ved å innvilge en dispensasjon her. Ser vi først på ulempene vil uttrykket 
på bygningens østfasade virke mere dominerende, enn om grunnmurshøyden hadde vært i 
henhold til bestemmelsene. Både høyden på midtskipet og gavlveggen vil ruve høyere.  

Faren for presedens vil alltid være en ulempe ved å innvilge en dispensasjon. Eiendommen 
ligger i et ferdig utbygd hytteområdet. Presedens faren vil oppstå i slike tilfelle som disse. Der 
eksisterende fritidsbolig skal rives for å få ført opp ny. KD anser ikke presedensfaren 
foroverhengende og vektlegger denne bare i liten grad. 

Ser man på fordelene vil omsøkt tiltak kreve mindre terrenginngrep enn om hytta for 
eksempel skulle bygges på plate, dette ville sannsynligvis skapt større fyllinger. Tiltaket ville 
fort virket like høyt på grunn av fyllingsfoten.  

Det står i bestemmelsens punkt 2.1:  

«Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som 
mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få 
ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger og parkeringsplasser og etablert 
løyper/stier. Planutvalget kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep som vurderes 
som uheldige.» 

Tiltakshaver har her fått laget en hytte som er mere tilpasset terrenget enn hva vi ofte ser 
med ferdighytter. Der terrenget blir tilpasset hytte og vi får større terrenginngrep. 

KD mener i dette konkrete tilfellet at fordelene er klart større enn ulempene. 
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fig. 1 – Situasjonskart over omsøkt tiltak.  

 
fig. 2 – Tegning over de fasadene grunnmurshøyden overskrides 
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fig. 3 – Tegninger over de fasadene som overskrider grunnmurshøyden 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
dispensasjon fra punkt 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend som 
omhandler tillatt grunnmurshøyde. Slik at omsøkte tegninger kan legges til grunn ved 
behandling av byggesøknaden. 

Vedtaket begrunnes med:  

- Etter en samlet vurdering bli ikke hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt og 
at fordelen er klart større enn ulempene. 

 
 
 
Ådne Bakke                                                                                                                Marius Lykre 
Kommunedirektør                                                                                                    Avdelingsingeniør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON - FURUVEGEN 27 - GBNR 30/94 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: GBNR 030/094  
Arkivsaksnr.: 20/505     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon 
2. Situasjonskart 
3. Uttalelse Innlandet fylkeskommune 
4. Uttalelse Fylkesmannen i Innlandet 
5. Uttalelse Statens Vegvesen 
6. Uttalelse naboer i Furuvegen 19, 21 og 23, del 1 
7. Uttalelse naboer i Furuvegen 19, 21 og 23, del 2 
8. Uttalelse naboer i Furuvegen 19, 21 og 23, del 3 
9. Bilde 
10. Uttalelse Leah Dybwad-Voldbakken 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at det gis dispensasjon fra arealformålet slik at boligen kan 
benyttes som barne- og avlastningsbolig, med en tidsbegrensning på 2 år. 
Kommunedirektøren anbefaler at det ikke gis dispensasjon for å etablere Miljøtjenesten i 
Furuvegen 27, gbnr. 30/94. 

 
Saksutredning: 
Øyer kommune ved tjenesteenhet Miljøtjenester og bofellesskap søker dispensasjon fra 
arealformålet i reguleringsplan «0521-307 Furuvegen-Einervegen». Furuvegen 27 eies av 
Øyer kommune og benyttes i dag til barnebolig. Før dette har boligen blitt benyttet til 
kommunal bolig for flyktninger og bofellesskap for unge enslige mindreårige flyktninger. 
Området er i dag regulert til boligformål og tjenesteenhet Miljøtjenester og bofellesskap 
ønsker å benytte boligen til barnebolig, avlastningsbolig og kontor for Miljøtjenesten. Endret 
bruk av boligen vil gi økt behov for parkering, 7-8 biler, dette er både kommunale biler og de 
ansattes private biler. Det er tenkt anlagt parkering på sørsiden av huset. 

Søknaden begrunnes med manglende tilgjengelig lokaler ellers i kommunen. Behovet er et 
egnet sted til barnebolig med plass til kontor for miljøtjenesten, og kan være av midlertidig 
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karakter. Videre begrunnes søknaden med behovet for å skape et normalt hjemmemiljø for 
beboer, i et ordinært, etablert boligfelt. 

 

Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte parter og følgende innspill har kommet: 

 Kulturarvavdelingen i Innlandet fylkeskommune, 14.01.2020, ingen merknader til 
søknaden. 

 Fylkesmannen i Innlandet, 28.01.2020, mener dispensasjonssøknaden ikke berører 
viktige nasjonale eller regionale interesser og har ingen vesentlige merknader til 
saken. 

 Statens vegvesen, 16.01.2020, bemerker at om det gis dispensasjon bør denne være 
midlertidig. De fremmer at det ikke er plass til 7-8 biler på sørsiden av huset. Og 
videre, at det er ikke akseptabelt med en løsning der et stort antall biler rygger rett ut 
i atkomstvegen nær innkjøringa fra Furuvegen. De er av den oppfatning at det kan 
være mulig å opparbeide parkering på nordsiden av huset, dette forutsetter riving av 
garasje/uthus. Samtidig mener Statens vegvesen at å ta store deler av utearealet til 
parkeringsplass er en dårlig løsning for beboere og naboer. Før en eventuell 
dispensasjon må det tegnes en situasjonsplan som viser hvordan parkering skal løses 
på en trafikksikker måte.  

 Naboene i Furuvegen 19, 21 og 23 har i fellesskap skrevet en uttalelse, 11.02.2020, 
hvor det fremgår at de er imot at det gis dispensasjon. Argumentene til naboene er 
sikkerhet for beboere og tilgjengelighet til egne boliger. Parkeringssituasjonen ved 
dagens bruk av boligen har medført at det ved flere tilfeller har vært problematisk å 
komme frem til egen bolig uten å krysse på annen manns grunn. Det bor flere barn i 
gata som leker i området. Ved en døgnbemannet tjeneste vil dette kunne gå ut over 
helsen til naboene, inn og utkjøring hele døgnet kan påvirke nattesøvnen. Naboene 
mener at opptil 8 biler som kjører inn og ut av eiendommen er utenfor det som kan 
regnes som normal trafikk. Det er en felles parkeringsplass/snuplass mellom 
eiendommene, som ofte er brukt som parkeringsplass av de ansatte i Øyer kommune 
som betjener boligen eller tilhører miljøtjenesten. Denne bør være tilgjengelig for alle 
beboerne i gata. Slik boligen har blitt benyttet de siste par årene har allerede medført 
store ulemper på naboene. 

 Leah Dybwad-Voldbakken, 26.03.2020, mener det oppleves som negativt at et stort 
hus velegnet for en storfamilie benyttes til annet formål enn hva det er tiltenkt.  

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

I henhold til veileder IS-2442 er barnebolig og avlastningsbolig som institusjon å regne, jf.  
forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1. Dette må betraktes som offentlig 
tjenesteyting og faller utenfor gjeldende arealformål, bolig. Kontorplass for Miljøtjenesten vil 
også falle inn under formålet offentlig tjenesteyting.  

Statens vegvesen har som statlig myndighet uttalt seg negativt til søknaden på bakgrunn av 
trafikksikkerhet, og at skissert parkeringsløsning ikke er akseptabel. Det er ikke funksjonene 
bygget er tenkt å inneha, men trafikken som genereres som er utfordrende. 
Hovedargumentet til naboene er også økt trafikk og trafikksikkerhet. Øyer kommune ved 
tjenesteenhet Miljøtjenester og bofellesskap har i møte gitt utfyllende beskrivelse av hva de 
ulike funksjonene potensielt vil kunne genere av trafikk og antall biler.  

Barneboligen disponerer egen bil, i tillegg vil den ansatte som er på jobb ha en bil. Det vil da 
hovedsakelig være to biler ved boligen, noe som må kunne ansees som normalt for en vanlig 
husstand. Ved anledninger vil det for kortere tidsrom kunne bli behov for ekstra bemanning 
ved boligen. Denne trafikken er mer uforutsigbar, og vil ikke ha en regelmessig karakter. 

Når det gjelder avlastningsboligen er dagens behov at det vil være to barn tilstede i perioder. 
Disse to barna vil ha behov for en ansatt. Tjenesteenhet Miljøtjenester og bofellesskap har 
anslått at bruken av Furuvegen 27 som barne- og avlastningsbolig vil på det jevne ha fire biler 
tilknyttet driften. Dette er noe over hva gjennomsnittlig husstand har, men er ikke 
nødvendigvis unormalt.  

Furuvegen 27 ligger i utkanten av et etablert boligfelt med god tilgang til servicetilbud som 
blant annet skole, idrettsplass og butikker. I Veileder for landsomfattende tilsyn 2009: 
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Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger, utgitt av Statens 
helsetilsyn, trekkes det blant annet frem at; ”boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, 
med nødvendig tilpasning til barna som skal være der”. Boligene bør ligge gunstig til for 
skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i 
den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere 
enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast”. 
Kommunedirektøren mener at med de kriterier veilederen legger til grunn er det klare 
fordeler ved å tillate bruk av Furuvegen 27 som barne- og avlastningsbolig. Når det gjelder 
den kombinerte bruken av boligen, er dette en helsefaglig vurdering som ikke ligger til 
dispensasjonsvurderingen.  

Behovet for parkering for inntil åtte biler utløses av ønsket om å plassere kontoret til 
miljøtjenesten i samme bygg. Det vil være to til tre personer på vakt i Miljøtjenesten. Ved å 
plassere kontoret i boligen vil dette være oppmøtested ved vakt -start og -slutt, samt sted for 
lunsjpause. Denne driften vil generere jevnlig trafikk til og fra boligen, og 
kommunedirektøren mener at dette vil være langt over det som må kunne sies å være 
normal trafikk knyttet til en privatbolig. Økt antall biler gir også behov for flere 
parkeringsplasser. Dette er skissert løst ved å ta areal fra hagen til boligen. 
Kommunedirektøren bifaller Statens vegvesen vurdering hvor de har trukket frem dette som 
en ulempe både for beboer og for naboer. I tillegg sier overstående sitat at barne- og 
avlastningsboliger bør har tilknyttede utearealer. En nedbygging av hagen vil være uheldig.  

Argumentene for å samlokalisere de tre funksjonene er at dette vil være 
kostnadsbesparende. Bygget i Furuvegen er stort og har plass til alle funksjonene. Ved at 
Miljøtjenesten er kjent med bygg og beboer vil de kunne fungere som en backup for 
døgnbemanningen i barneboligen, noe som gir en driftsfordel. Tjenesteenhet Miljøtjenester 
og bofellesskap har formidlet at det er nødvendig med en dispensasjon fra arealformålet for 
alle tre omsøkte funksjoner, om planlagt drift skal være mulig. Kommunedirektøren mener at 
driftsfordelene en samlokalisering gir ikke veier opp for ulempene den økte trafikken 
medfører. 

Det er opplyst om at behovet boligen skal romme er flytende og vil kunne endre seg over tid. 
Per dags dato har de et to-års perspektiv når det gjelder barneboligen. Barn i barnevernets 
omsorg vil kunne være det ut over fylte 18 år. I dag er beboer i Furuvegen 27 17 år gammel, 
og vil trolig ha behov for omsorg etter fylte 18 år. Boligen er tiltenkt funksjoner som vil kunne 
endre seg ut fra behov. Behovene vil kunne oppstå raskt og måtte løses fortløpende. En 
midlertidig dispensasjon imøtekommer dagens behov, men det bør etterstrebes å finne en 
mer langvarig løsning. Dette av hensyn til naboer og brukere. Mer langvarige løsninger vil 
kunne være en annen lokalisering eller en omregulering av eiendommen.  
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Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at det gis midlertidig dispensasjon slik at boligen kan benyttes 
som barne- og avlastningsbolig. Dispensasjonen bør være midlertidig, 2 år, og det bør foretas 
en evaluering etter perioden. Videre anbefaler kommunedirektøren at søknaden om 
plassering av Miljøtjenesten i Furuvegen 27 avslås på grunn av for stor generering av trafikk. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra 
arealformål bolig til offentlig tjenesteyting. Den midlertidige dispensasjonen gjelder 
etablering av barnebolig og avlastningsbolig i Furuvegen 27, gbnr. 30/94. 

Vilkår for dispensasjonen: 

 Den er midlertidig, med en varighet på inntil 2 år. 
 Etter endt periode skal det foretas en evaluering. 

 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det tillegges vekt at en slik bolig bør 
være en integrert del av et boligfelt, da dette skal være bolig for barn med behov for 
normalisert hverdag med kort veg til skole, kollektivknutepunkt og fritidsaktiviteter. 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 gis det avslag på dispensasjonssøknad 
for å etablere Miljøtjenesten i Furuvegen 27, gbnr. 30/94. 

 
Dispensasjon kan ikke gis da hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Trafikken som 
genereres av denne aktiviteten kan påvirke naboers helse og behovet for økt 
parkeringsdekning vil både forrige bomiljøet til eiendommen og nabolaget. 
Trafikksikkerhetsaspektet er også tungtveiende. 

 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
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KLAGE PÅ VEDTAK TAS IKKE TIL FØLGE - DISPENSASJON FRA 
PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - FRITIDSBOLIG - BFR55 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 011/075  
Arkivsaksnr.: 19/2212     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
60/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 28.04.20 
- Særutskrift, 24.03.20 
- Søknad om dispensasjon, 03.01.20 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune mottok en klage på vedtak om dispensasjon den 28.04.20.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet, og tilrår at klagen sendes til 
Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven (heretter 
forkortet pbl.) § 1-9 femte ledd.  
 
 
Vurdering: 
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak om avslag på dispensasjonssøknad om utnyttelsesgrad 
den 24.03.20. Kommunen mottok en klage på vedtaket fra søker den 28.04.20. 
Dispensasjonsvedtaket ble sendt til søker den 07.04.20, og klagen er fremsatt rettidig.  
 
Det klages på vedtakets utfall, og klager anfører at fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene jf. pbl. § 19-2.  I klagen anføres at søknaden gjelder et marginalt 
takoverbygg over inngangspartiet, og at det har en bygningsmessig funksjon da det retter 
opp konstruksjonssvakhet i det allerede godkjente bygget. Tilbygget beskytter mot snø og 
påvirker dessuten ikke omgivelsene estetisk. Videre anføres at bygget vil se estetisk bedre ut 
med tilbygget. Til slutt anføres at tilbygget ikke utvider hytta.  
 
Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger nye opplysninger i klagen som tilsier at 
saken skulle vært behandlet på en annen måte.  Kommunedirektøren har forståelse for at 
det påfører søker ulemper ved å fjerne tilbygget og at tilbygget har flere gode funksjoner. På 
den annen side er tilbygget ført opp i strid med godkjent tillatelse, og i vurderingen av om 
kommunen skal innvilge dispensasjon skal det ikke legges vekt på at tiltaket allerede er 
oppført.  
 
Øyer kommunen har hatt en langvarig forvaltningspraksis om å ikke innvilge dispensasjon for 
utnyttelsesgrad, og kommunen mener at det ikke foreligger omstendigheter i saken som 
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tilsier at forvaltningspraksisen ikke skal følges her. Vilkårene for å innvilge dispensasjon jf. 
pbl. § 19-2 er ikke oppfylt, og kommunedirektøren viser i helhet til vurderingene som ble 
gjort i vedtak om avslag datert 24.03.20. 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet, og tilrår at klagen ikke tas til 
følge.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

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

ledd.  
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: ØYER FJELLSTYRE 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/1680     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, brev av 08.05.2020 fra Øyer 
fjellstyre. 
 
Sammendrag: 
Øyer fjellstyre søker om tillatelse til å kjøre to (2) turer med traktor/ATV inn til Harlandshytta 
og en (1) tur med ATV til Skjelbua. Dette i forbindelse med at det skal legges nytt tak på hytte 
og uthus på Harland og for å hente aggregat, snekkerutstyr og for å rydde opp etter 
oppsetting av den nye Skjelbua. Kommunedirektøren mener at det er viktig at hyttene til 
fjellstyret holdes ved like og at transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi. 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Øyer fjellstyre får tillatelse til bruk av traktor/ATV for 
transport som omsøkt. 
 
Saksutredning: 
Øyer fjellstyre søker om tillatelse til å kjøre inntil to (2) turer med traktor/ATV inn til 
Harlandshytta og en (1) tur med ATV inn til Skjelbua. Øyer fjellstyre skal skifte tak på hytta og 
på uthuset på Harland. På Harlandshytta er planen å bytte ut torvtaket med tretak. Alt av 
bygningsmaterialer er fraktet inn med snøscooter på vinterføre. Til sommeren er det behov 
for inn- og uttransport av nødvendig stilas, redskaper og utstyr og for uttransport av søppel 
og bygningsavfall. I tillegg er det behov for å kjøre en tur til Skjelbua. Bua er ferdigstilt og 
mesteparten av bygningsrester og utstyr er fraktet ut på vinterføre. Siste rest av opprydding 
må gjøres på barmark, og det er behov for en tur for utkjøring av søppel, aggregat og 
snekkerutstyr. Det er opparbeidet traktorveg frem til Tautern og videre derfra er det gamle 
kjørespor frem til Harland og Skjelbua. 
 
Harlandshytta og Skjelbua ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av traktor 
/ATV for transport av redskaper og utstyr må behandles etter denne forskriften. 
 
Lovgrunnlag 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
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søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
(nml) §§ 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 Kommunedirektørens vurdering er de åpne hyttene til fjellstyret et godt tilbud til 
allmennheten og gir alle en mulighet til å overnatte og tilbringe tid i fjellet i forbindelse med 
friluftsliv, jakt og fiske. Det er viktig at disse hyttene holdes ved like og transport i forbindelse 
med dette har en klar nytteverdi. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
Transporten vil foregå langs etablert traktorveg og kjørespor. Dette er traseer som i mange 
år har blitt benyttet for transport av materiell og utstyr til hyttene og setrene i dette 
området. Materialene som er tenkt benyttet til nytt tak på Harlandshytta er transportert inn 
på vinterføre med snøscooter. Mesteparten av materialene og utstyret som ble brukt til den 
nye Skjelbua har også blitt fraktet inn med snøscooter og med helikopter. Dette er viktig for å 
redusere omfanget av kjøring på barmark. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter 
som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er dette en trase som er benyttet til 
tilsvarende transport tidligere. Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være tilstrekkelig og en 
anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet vil 
bli vesentlig påvirket av tiltaket. Det er et mål at mesteparten av materiell og utstyr til større 
bygge- og restaureringsprosjekter blir fraktet inn på vinterføre. Etter motorferdselloven kan 
det godkjennes et mindre antall turer på barmark når dette blir kanalisert til etablerte 
kjørespor, og som nevnt ovenfor har fjellstyret fraktet i mesteparten av materialer og utstyr 
på vinterføre med snøscooter og med helikopter.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Øyer fjellstyre tillatelse til: 
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1) Bruk av traktor / ATV for transport av stilas, redskaper og utstyr til Harlandshytta og 
for uttransport av søppel og bygningsavfall. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer. 

2) Bruk av ATV for uttransport av aggregat, snekkerutstyr, søppel og bygningsavfall fra 
Skjelbua. Tilllatelsen gjelder 1 tur. 

 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder sommer – høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert traktorveg /kjørespor fra Oksbåsen til hhv 
Harlandshytta og Skjelbua.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det et skal tas hensyn til vær og føreforhold 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: JOHAN SOLBERG/NINA SOLBERG 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/1681     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om kjøring i utmark, brev av 11.04.2020 fra Nina Solberg og Johan Solberg 
Søknad om transport av materialer og utstyr til restaurering av hytte og naust ved Lyngen – 
Uttale, brev av 14.05.2020 fra Øyer fjellstyre. 
 
Sammendrag: 
Nina Solberg/Johan Solberg søker om tillatelse til bruk av traktor for transport av støpesand, 
sement, materialer og utstyr til hytte ved Lyngen. Det skal utbedres utglidning av vegg og 
støpes nytt fundament under front på naust. Det søkes om tillatelse til å kjøre inn 2 turer. 
Traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen ligger i det som er definert som sårbare områder iht 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og saken må 
behandles etter denne forskriften. Etter kommunedirektørens vurdering har transporten et 
anerkjent nytteformål.  
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Johan Solberg får tillatelse til å kjøre en tur til hytte ved 
lyngen med traktor for transport av materialer, maling, redskaper og aggregat.  
 
Saksutredning: 
Nina Solberg/Johan Solberg søker om tillatelse til bruk av traktor for transport av støpesand, 
sement, materialer, og utstyr til hytte ved Lyngen. Det skal utbedres utglidning av vegg og 
støpes nytt fundament under front på naust. Dette tilhørende Solberg gård, gnr 100 bnr 7. 
Det søkes om tillatelse til å kjøre 2 turer.  
 
Søker har tenkt å kjøre langs taktorvegen som går fra Bøsetra til Lyngen. Dette er en trase 
som i lang tid har vært benyttet for transport av materialer og utstyr til Lyngen. Traseen går 
for det meste på fastmark.  Innenfor «Bjønnbosset» er det imidlertid et myrområde og her er 
det oppkjørt en trase som blir benyttet.  Traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen ligger i det som 
er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, og saken må behandles etter denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag: 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
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søknad gi tillatelse til kjøring utover bestemmelsene i forskriften dersom søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse:  
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret tor uttalelse. Fjellstyret 
har i brev av 14.05.2020 uttalt at transport for vedlikehold av hytte, naust og annet husvære 
er et anerkjent nytteformål og det er gitt lignende tillatelser tidligere. 
 
I samsvar med fjellovens § 12, og fjellstyrets vedtak om delegering av fullmakt gis grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til transport som beskrevet i søknaden. Det forutsettes kjøring i tørre 
perioder. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, naust og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12. 
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige 
vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. Fra Bøsetra til Lyngen er 
det et etablert kjørespor - en traktorveg, som i lang tid har blitt brukt  for transport av 
materialer og utstyr til hyttene  og naustene  som ligger ved Lyngen. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil man ved å benytte etablerte kjøretraseer, skåne både 
vegetasjon og terreng for slitasje og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at 
man kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides.  Det er videre viktig at man 
tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er vått i terrenget. Det er ikke 
registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er dette 
en trase som er benyttet til tilsvarende transport tidligere. Kunnskapsgrunnlaget i saken 
anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En 
ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Nina Solberg/Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for å kjøre inn til egen hytte ved 
Lyngen for vedlikehold av hytta og naust. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2020 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- 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. 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 26.05.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/1708     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/20 Plan- og miljøutvalget 26.05.2020 
 
 
UTLYSNING AV TILTAKSMIDLER 2020 FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDER 
 
ÅRSMELDING 2019 FOR VILLREINNEMDA FOR RONDANE OG SØLENKLETTEN 
 
OVERVÅKING AV ELVER I HEDMARK OG OPPLAND I 2019 - OVERSENDELSE AV RAPPORT 
 
TILLATELSE TIL SKADEFELLINGSFORSØK PÅ ULV - DELER AV ØYER, LILLEHAMMER OG 
RINGEBU KOMMUNER, datert 12.05.2020 
 
I DELER AV ØYER, LILLEHAMMER, RINGEBU, SØR-FRON, NORD-FRON OG SEL KOMMUNER – 
UTVIDET OMRÅDE, datert 14.05.2020 
 
I DELER AV ØYER, LILLEHAMMER, RINGEBU, SØR-FRON, NORD-FRON OG SEL KOMMUNER – 
UTVIDET OMRÅDE, datert 15.05.2020 
 
TILSKUDD TIL MILJØTILTAK I SKOG; RAMME OG ORDNING 2020 
 
HØRING - ENDRING AV MYNDIGHET ETTER OREIGNINGSLOVEN § 15 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


