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Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
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SLUTTBEHANDLING UBA - REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL SKIANLEGG  - 
MOSETERTOPPEN 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201301  
Arkivsaksnr.: 13/80     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, 14.5.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Første gangs behandling av saken, 12.6.2018, PU-SAK 46/18 
2. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008 
3. Vedtatt reguleringsplan for Hafjell skianlegg – Mosetertoppen, vedtatt 19.2.2015  

i KST-sak nr. 7/15 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
reguleringsplan for Hafjell skianlegg – Mosetertoppen, datert 14.5.2018. 
 
Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Hafjell skianlegg – Mosetertoppen. 
 
Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for kommunedelplanområde Øyer sør beskriver 
på et overordnet nivå rammene for de rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert 
utbyggingsområde som er vist i kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. 
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.  
 
Fra og med 2017 ble det gjort en endring i malen for avtaleteksten Det ble tatt bort 
prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå 
foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for 
gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring 
av vegstrekningen.» 
 
Endringen åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
 
Forslag om å inngå utbyggingsavtale ble behandlet i planutvalget 12.6.2018 i sak 46/18. Siden 
avtalen, som omhandler at utbygger bekoster tiltak utenfor planområdet som er nødvendig 
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for utbyggingen, bygger på kompetansen i plan- og bygningsloven § 17-4 ble forslaget til 
avtale lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Høringspapirene for utbyggingsavtalene ble annonsert i Lillehammer Byavis og kunngjort på 
kommunens hjemmeside. Det ble satt frist for å komme med uttalelse til avtaleforslagene 
innen 3.8.2018.  
 
Tidligere har rådmannen skrevet brev til alle som eier arealer i, eller tilgrensende til de 
områder som omfattes av reguleringsplaner der det inngås utbyggingsavtaler. Dette som en 
service i høringsprosessen. Erfaringene så langt er at merknader i all hovedsak knytter seg til 
forhold som hører til reguleringsplanprosessen. De som tilskrives misforstår intensjonen med 
utbyggingsavtalen, og rådmannen har en del jobb med å informere og veilede grunneiere i 
hva utbyggingsavtalen er ment å sikre.  
 
Derfor ble det nå valgt å kunngjøre kun på hjemmeside og i lokal avis. Rådmannen mener 
dette er tilstrekkelig for å sikre medvirkning etter pbl § 17-4 [2]: «Dersom fremforhandlet 
forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal 
forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.» 
 
Definisjonen av offentlig ettersyn i pbl finnes i § 5-2 [2]: «Når loven her bestemmer at et 
forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett 
tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal 
det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen som ikke har vært 
eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på 
planmyndighetens kontor.»  
 
Dette er ikke det samme som høring, som er definert i § 5-2 [1]: «Når loven her bestemmer 
at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til alle statlige, regionale og 
kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og 
institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt frist.» 
 
Det kom ikke inn merknader til utbyggingsavtalen som var lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Vurdering: 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forslag til 
utbyggingsavtale for gjennomføringen av reguleringsplanen for Hafjell skianlegg – 
Mosetertoppen frem for sluttbehandling i kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
reguleringsplan for Hafjell skianlegg – Mosetertoppen, datert 14.5.2018 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN 
REGPL 158 A - STEINMYRHAUGEN 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 158A  
Arkivsaksnr.: 18/911     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram datert 13.11.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader ved varsel om oppstart og høring av planprogram; 
- Fylkesmannen i Oppland 
- Oppland fylkeskommune 
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
- Lillehammer Region brannvesen 
 
Sammendrag: 
Formålet med planarbeidet er å revidere planbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan 
for Steinmyrhaugen. Per i dag er 8 av 11 tomter bebygd. Området har strøm, men ikke 
innlagt vann og avløp. Videre er det et ønske om å utvide planområdet med 4 nye 
hyttetomter nord for eksisterende planområde. Utvidelsen er ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan av 27.9.2018. Det er derfor behov for å utarbeide et planprogram som evt. 
kan fastsettes av kommunestyret i kommunen.  
 
Rådmannen foreslår å fastsette planprogrammet. Utvidelsen er marginal. Plan- og 
bygningsloven åpner for å regulere områder som ikke er i tråd med arealformål i overordnet 
plan. Å avvente til neste rullering av kommuneplanens arealdel synes uaktuelt for en så 
marginal utvidelse av et planområde. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for utvidelse av Steinmyrhaugen. 
 
Hensikten med planforslaget 
Formålet med planarbeidet er å utvide gjeldende planområde med ca. 9 daa. Innenfor 
utvidelsesområdet ønskes det innregulert 4 tomter for fritidsbebyggelse. Videre skal 
planbestemmelsene revideres med mål om å tilrettelegge for vann og avløp. Det vil også 
vurderes å øke utnyttelsesgrad til de størrelser som i gjeldende kommuneplan er lagt for 
hytteområder med middels standard.  
 
Kartet under viser ønsket avgrensning av planområde, samt gjeldende reguleringsplan for 
området:  
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Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til pbl. § 
12-9. 
 
Forslagsstiller 
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ på vegne av Henrik Stenen, grunneier av området 
som ønskes inntatt i reguleringsplanområdet. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger nord for planområdet Steinmyrhaugen, langs Hornsjøvegen. Området er 
markert i kartet med rød ring. 
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Gjeldende planer i området 
Gjeldende reguleringsplan for Steinmyrhaugen er vedtatt 24.6.1993.  
 
I Kommuneplanens arealdel vedtatt 27.9.2018, er dette området avsatt som område for 
fritidsbebyggelse (H4).  Arealformålet for utvidelsen er i kommuneplanen LNFR-område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel med 
vist planomriss 
 

 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet med annonse i Byavisa, samt brev datert 28.6.2018 til berørte parter. 
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for 
merknader/ innspill ble satt til 14.9.2018. Det kom inn 7 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknader i sammendrag med forslagsstillers 
kommentarer fremgår av kap. 6 i planprogrammet.  
 
 
Vurdering: 
Bakgrunn for rådmannens henstilling om å utarbeide planprogram 
Tre hendelser skjer nesten samtidig; 

 Hytteeiere innenfor planområdet Steinmyrhaugen kontakter kommunen med ønske 
om å revidere bestemmelsene fra 1993 slik at det kan tillates innlagt vann og avløp. 

 Henrik Stenen kontakter kommunen for å søke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for å få oppført hytter på tilgrensende teig til eksisterende 
reguleringsplanområde. 

 Det gjennomføres tilsyn på en nybygd hytte innenfor gjeldende planområde. Det 
fremkommer at det er innlagt vann og avløp, noe som ikke er i tråd med 
planbestemmelsene. 

 
For å rydde opp i ulovligheten pålegges hytteeier å revidere planbestemmelsene. I og med at 
det da lå inne en søknad om dispensasjon for å kunne bygge hytter inntil planområdet, 
mente rådmannen at det var en fordel at alt ble samkjørt til en prosess. Derav henstilling om 
å utarbeide planprogram for utvidelse av planområdet. 
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Medvirkning 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Rådmannen finner at ti uker, inkludert fellesferien, er i tråd med de frister som er 
fastsatt i pbl. Det kom inn 7 innspill. Se kap. 6 i Planprogrammet. 
 
Fylkesmannen i Oppland, datert 19.9.2018: 

 Hyttebygging som ikke er i tråd med overordnet plan kan undergrave 
gjennomarbeidet styring av arealpolitikken. 

 Området er del av et viktig friluftsområde. 
 Oppfordrer til å innføre en «fjellgrense» i arbeidet med revidering av 

kommunedelplan for Øyer sør, og at en slik «fjellgrense» kan få betydning for en slik 
utvidelse. Påpeker fare for presedens. 

 Kommentarer om arealregnskap og andre relevante landbruksfaglige merknader. 
 
Rådmannens kommentar 
Forslagsstiller har etter varsel om oppstart redusert antall hyttetomter i ønsket 
utvidelsesområde fra 6 til 4 hytter. Området som inngår i utvidelsen utgjør ca. 9 daa. 
Rådmannen anser ikke en utvidelse av et planområde med 4 hytter som noe trussel mot styrt 
arealpolitikk eller friluftslivet i omegn. Rådmannen ser ikke at dette kan medføre presedens, 
da det må klart skilles mellom to planområder på overordnet nivå. Det er viktig å påpeke at 
rådmannen mener utvidelsen kan forsvares gjort i strid med nylig vedtatt overordnet plan 
nettopp fordi området ikke inngår i kommunedelplan for Øyer sør. I KDP for Øyer sør vil 
overordnet plan være et viktig styringsverktøy for arealutviklingen.  I denne delen av 
kommunen er det så få utbyggingsområder, at kommuneplanen som styringsverktøy er 
viktigst for sporadiske ønsker om utvikling i LNFR-områder. Videre var det flere separate 
prosesser som rådmannen ønsket samlet og løst i en oversiktlig prosess. Det er også vesentlig 
at utvidelsen er marginal. 
 
Regionale myndigheter fremfører ønske om fjellgrense i arealplan. Dette skal rådmannen ta 
stilling til i revidering av kommunedelplan for Øyer sør.  
De landbruksfaglige merknadene anses svart ut, og rådmannen har ikke kommentarer til 
disse. 
 
Oppland fylkeskommune, datert 10.9.2018 

 Utvidelsen bør fremmes ved rullering av kommuneplanens arealdel, slik at det 
vurderes betydning av nye byggeområder i sammenheng med øvrig utvikling av 
fjellområdene. 

 Konkrete innspill til planprogrammets innhold. 
 Forslag til utredningstema. 
 Rammer og premisser for videre arbeid. 

 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen finner at en slik utvidelse kan forsvares gjennomført via lovverkets åpning for å 
gjøre nettopp slike prosesser. Rådmannen finner at det å vente til nærmere 2028 med å ta 
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stilling til en så marginal utvidelse ikke er rimelig, og at utvidelsen ikke undergraver 
overordnede arealplaner som styringsverktøy. Øvrige kommentarer tas til orientering. 
 
Lillehammer Region Brannvesen, datert 11.7.2018. 

 Minner om adkomst og slokkevann 
 
Rådmannens kommentar 
Forventer at dette innarbeides i plandokumentene. 
 
Innspill fra Liesmorka utmarkslag SA 

 Viser til viltområdekart 
 Foreslår at utvidelsen reduseres til to hytter 

 
Rådmannens kommentar 
Viltkartet tas inn som grunnlagsdokument for planarbeidet. Rådmannen mener antall hytter 
som foreslås i planprogrammet kan opprettholdes. 
 
Planområdet i forhold til kommuneplan for Øyer, vedtatt 27.9.2018 
Henrik Stenen hadde ikke spilt inn utbyggingsområde til revisjon av kommuneplanen. Det er 
uvisst hvorfor, men trolig anså ikke han at omfanget av sine utbyggingsplaner var «av en slik 
art» at de måtte inntas i kommuneplanen. Siden Stenens ønske om hytter på sin teig først 
kom formelt i mars 2017, og rådmannen da antok at kommuneplanen skulle til 
sluttbehandling, ble han ikke bedt om å spille inn området til kommuneplanen. Siden ble 
planen likevel lagt ut på 3. gangs offentlig ettersyn. Da var det kun endringer i kartet basert 
på høringsinnspill fra 2. gangs offentlig ettersyn, og det ble ikke åpning for nye innspill. Siden 
det finnes en åpning i lovverket til å vedta reguleringsplaner som ikke er i tråd med 
overordnet plan, fant rådmannen det mest ryddig å gjøre det på den måten. 
 
Regionale myndigheter har henstilt kommunen om å vente med utvidelsen til neste rullering 
av kommuneplanens arealdel. Neste rullering vil tidligst starte i slutten av kommuneplanens 
tidsangiving (2018-2028). Rådmannen finner at en så liten utvidelse av en allerede 
eksisterende reguleringsplan da kan aksepteres fremmet via planprogram isteden for å 
avvente med utvidelsen til 2028. I Øyer sogn er det kun denne reguleringsplanen for 
fritidsbebyggelse innenfor kommuneplanens område. I tillegg er det byggeområder for 
fritidsbebyggelse på Steinsetra (H5 og H6). På disse områdene må det foreligge 
reguleringsplan for videre utbygging. Rådmannen mener det er en vesentlig for sin avgjørelse 
at planområdet ligger innenfor arealet til Kommuneplanens arealdel for Øyer kommune og 
ikke innenfor arealet til Kommunedelplan for Øyer sør.  
 
Konsekvensutredning 
Ønsket tiltak er ikke i tråd med overordnet plan og planforslaget må konsekvensutredes iht. 
KU-forskriften § 6 b), og vedlegg 1 – pkt. 25.  
 
Endringer av planforslaget etter varsel om oppstart 
Planområdet har ikke endret størrelse, men antallet tomter planen ønskes utvidet med er 
redusert fra 6 hytter til 4. Det er inntatt to nye utredningsområder i planprosessen. 
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Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringer som er foretatt etter offentlig ettersyn. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter med medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet 
for detaljreguleringsplan for Steinmyrhaugen, datert 13.11.2018. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 b) og forskriftens 
vedlegg 1, pkt. 25. Det videre arbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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PLANID 201710 - KRINGELÅSÅLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201710  
Arkivsaksnr.: 17/1696     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 20.11.2018 
2. Reguleringsbestemmelser datert 20.11.2018 
3. Planbeskrivelse datert 20.11.2018 
4. ROS-analyse sist revidert 8.10.2018 
5. Helningskart 
6. Veger plantegning med skjæringer/fyllinger 
7. Veger lengdeprofiler 
8. Illustrasjoner 3-D modell - ettersendes 
9. Prinsipp sikring av bekkeløp – tegning G01 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser 
datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på vegne av 
Kringelåslia AS.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger innenfor gjeldende 
reguleringsplan for Hafjelltoppen Fjellgrend 
vedtatt 28.4.2005, revidert med mindre endring 
28.3.2006. 
 
PLANSTATUS 
Området er regulert til byggeformål for 
fritidsbebyggelse i vedtatt/gjeldende plan med 
betegnelse FB12 og FB13. 
 
  

PLANOMRÅDE
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PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling og utbygging av 
Kringelåslia/Hafjelltoppen Fjellgrend, i tråd med gjeldende reguleringsplans bestemmelser 
med krav om detaljregulering.  
 
En mindre del av planområdet reguleres til byggeområde for fritidsbebyggelse i stedet for 
kombinert formål næring og fritidsbebyggelse. Konsekvensen av dette er omtalt i kapittel 6.  
 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte ble holdt i Øyer rådhus den 11.8.2017. Varsling av oppstart ble sendt naboer 
og aktuelle instanser med brev den 2.10.2017.  

MEDVIRKNING  
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. En del spørsmål i fbm varsling av oppstart er 
besvart, både pr telefon, e-post og med utsendelse av tilleggsmateriale etter ønske. Da 
flertallet av berørte eiere av fritidsboliger er bosatt andre steder er det vurdert lite 
hensiktsmessig å gjennomføre åpne møter.  
 
PLANFORSLAGET 
Planområdet utgjør ca. 89 daa. Planområdet vurderes som attraktivt med beliggenhet inntil 
nedfarter til Hafjell Alpinsenter.  
 
Terrengforhold 
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Planområdet ligger i terreng hvor delområder har terrengfall større enn 1:3. Noen områder er 
brattere enn 1:2/1:1,5. Med bruk av større bygninger som leilighetsbygg, vil disse kunne ta 
opp mye av høyden i fallretningen, - eks. bygning med dybde 8 m vil med fall på 1:2 ta opp en 
høydeforskjell på 4 m. Med bygging med sokkeletasje på 3,5 m vil kun en utgraving på 0,5 m i 
bakkant av bygget være nødvendig, - se kap 6.2. 
 
Bebyggelse 
Det foreslås utbygging med leilighetsbygg i tråd med gjeldende plan. Det foreslås å øke BYA 
fra 35 % til 40 %, da parkering i gjeldende plan ikke er medregnet i BYA. Gesims- og 
mønehøyde 10 m, dvs 3 etasjer, evt med parkering i sokkeletasje/under bakkenivå.  
Alternativt kan bebyggelsen deles opp i mindre enheter med bebyggelse maksimalt 350 m2, 
med de samme høyder, eller deles inn i enkelttomter med hytter for enten 3 bygninger på 
hver tomt eller mindre tomter for kun 1 bygning. Møne-/gesimshøyde er da 5,95/3,5 m over 
ferdig grunnmur.    
 
Boenheter 
Planen definerer maksimal BYA og maksimal høyde på bygninger. Maks. antall enheter er 
angitt i tabell i kap. 5.3 i planbeskrivelsen. Totalt inntil 3 hytter og maks. 916 leiligheter. 
Planforslaget er i tråd med gjeldende reguleringsplan med omtrent samme bestemmelser 
mht utnytting og derved antall enheter.  
 
Adkomst, beredskap og kapasitet 
Hovedadkomst er via Storsteinsvegen. Denne ender i Hundersetervegen som videre er 
knyttet til fylkesvegnettet.  
Beredskap er tidligere vurdert gjennom planen for området. Hundersetervegen er eneste 
adkomstveg fra offentlig vegnett om vinteren.  
 
Internt hovedvegsystem og parkering. 
Hovedvegen blir en forlengelse av eksisterende Storsteinsvegen. Internt vegsystem innen 
planområdet er vist på plankart med formål, - hovedveg med 6 m og sekundærveger med 4-5 
meters bredde dimensjonert utfra antall tilknyttede enheter til vegen.  Interne veger og 
parkering innenfor det enkelte delområde skal vises i situasjonsplaner. Parkering skal 
ivaretas på hver enkelt tomt. Det er forutsatt 1 biloppstillingsplass pr boenhet. I tillegg skal 
det være 20 % ekstra for gjesteparkering.  
 
Skianlegg 
Planområdet grenser inn til / ligger i umiddelbar nærhet av Hafjell Alpinsenter sine nedfarter 
på nordsiden av området. I planen inngår også et areal for utvidelse av alpinsenteret (BSA), 
dette er en videreføring av arealbruken i gjeldende plan. Arealet som er vist til skianlegg 
(BSA) er vurdert som et framtidig byggeområde. En egen plan for dette, eventuelt endring av 
denne reguleringsplanen, vil bli vurdert fremmet i samarbeid med Hafjell Alpinsenter på et 
senere tidspunkt. Det er derfor vist vegadkomster fram til dette området i denne plan, slik at 
adkomster gjennom de byggeområdene som nå reguleres er sikret. 
 
Skredfare 
Det er ikke registrert skredhendelser eller innlagt aktsomhetsområder for jord- eller 
flomskred, snøskred eller steinsprang/steinskred i planområdet. 
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Overvannshåndtering og flom 
Hovedprinsipp for håndtering av overvann er at økt avrenning fra områdene skal unngås ved 
fordrøyningstiltak. Vassdrag (bekker) gjennom området skal sikres etter nærmere teknisk 
beskrivelse utviklet i samarbeid med NVE og Fylkesmannen gjennom andre planer (som 5 
planer i Mosetertoppen). Bestemmelsene for disse planene er videreført, dvs. fordrøyning 
innen eget planområde og sikring av bekker/bekkefar mot flomhendelser, alt basert på 200 
års flom med klimapåslag iht. teknisk forskrift, TEK17.  
 
Energiløsninger 
Alternativer til elektrisitet vil bli vurdert ved planlegging av bebyggelse og legges frem ved 
byggesak. Dette vil bli valgt om utbygger finner dette økonomisk akseptabelt og 
formålstjenlig. Valg av energikilder vil være avhengig av bygningstype.  

 
Endring av delformål i forhold til gjeldende plan 
Planen er tråd med gjeldende plan med to unntak: 

1.  Område som i gjeldende plan er regulert til kombinert område F/FB 
(Forretning/Herberge/Bevertningssted kombinert med fritidsbebyggelse, 50/50 %) 
foreslås endret til ren fritidsbebyggelse. 

2. Bestemmelsene formuleres nå med bygging i 3 etasjer med fri takform, med møne og 
gesimshøyde på 10,5 meter, i stedet for som i gjeldende plan med saltak med 
mønehøyde på 8,8 meter, målt ift topp grunnmur med høyde på 1 meter ift planert 
terreng. Se planbeskrivelse pkt 6.2. 

 
Landskap 
Synlighet/nær- og fjernvirkning er nærmere beskrevet under pkt 7.1.1 i planbeskrivelsen og 
eget vedlegg, - Illustrasjon av utbygging. 
 
Kulturminner 
Området er regulert tidligere.  
I og med at kulturminnemyndigheten da ikke har stilt krav om undersøkelser går man ut fra 
at undersøkelsesplikten anses som oppfylt. 
 
Naturmangfold 
Konsekvensene i forhold til naturmiljø ble utredet i konsekvensutredning og lagt til grunn for 
kommunedelplanen og for gjeldende reguleringsplan. Det ble ikke funnet forhold ift. 
naturens mangfold av betydning som må hensyntas spesielt i foreslått utbygging. 
 
ROS-analyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse basert på en sjekklistevurdering i 
forbindelse med utarbeidelse av planen. Denne er vedlagt. 
 
Arealbruk 
Planen omfatter i alt et areal på ca. 
89 daa. Dette fordeler seg på de 
forskjellige hovedformål: 
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Vurdering: 
De innspillene/merknadene som er kommet til planforslaget ved varsel om oppstart av 
planarbeidet er beskrevet i planbeskrivelsen, gjengitt i sammendrag, vurdert og kommentert. 
Etter rådmannens vurdering, er innspillene innarbeidet i planforslaget.   
 
Planområde 
Varslet oppstart av planarbeidet ble gjort med planavgrensning som vist på figur med rød 
stipling under. Under utarbeidelse av planforslaget ble plangrense mot vest utvidet ved at 
vegen i vest ble tatt inn i planområdet, - se endring merket med oval sirkel. I gjeldende 
reguleringsplan for Fjellstad Terrasse/Hafjelltoppen Fjellgrend er vegen tilsvarende som i 
planforslaget for Kringelåslia nedre som legges frem for behandling. Denne justeringen av 
plangrensen fra varsel om oppstart medfører ikke endret bruk eller lokalisering av vegareal. 
Rådmannen mener denne justeringen av planavgrensning ikke medfører at forslagsstiller må 
varsle oppstart av planarbeidet på nytt. Reguleringsplanen fremmes derfor for behandling 
med denne endringen. 
 

 

 
 

Plangrense varsel om oppstart av planarbeidet  Plankart med endring av plangrense  

 
 
Gjeldende planer og plankrav 
I gjeldende plan for området, reguleringsplan 111 for Hafjelltoppen Fjellgrend vedtatt 
28.4.2005/mindre endring 28.3.2006, står følgende under pkt 3: «Plankrav. Byggeområdene 
FB1 til FB10 er detaljert med veger og tomteinndeling i reguleringsplanen. For de øvrige 
byggeområdene skal det utarbeides egne bebyggelsesplaner som skal godkjennes før 
byggearbeidene kan iverksettes.» Ved revisjon av plandelen i plan- og bygningsloven LOV-
2008-06-27, er bebyggelsesplan erstattet av reguleringsplan med detaljregulering. For de 
gjenværende områder innenfor planavgrensning for Fjellstad Terrasse/Hafjelltopen 
Fjellgrend gjelder derfor krav til detaljregulering.  
 
Kommunedelplan Øyer sør, vedtatt 31.5.2007, har følgende bestemmelse om bygging i bratt 
terreng; Plankrav, - pkt 1.1.6; «Ved regulering og utbygging av nye områder skal det legges 
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vekt på utbygging i forhold til terreng. Terreng med større helning enn 1:5 bør ikke bebygges. 
Terreng med større hellning enn 1:3 må ikke bebygges og heller ikke innreguleres til tomter». 
 
For de gjenværende områdene i reguleringsplan for Hafjell Fjellgrend/Fjellstad Terrasse gir 
disse to over nevnte bestemmelsene føringer for videre reguleringsarbeid og utbygging.  
Senere tids utfordringer mht. hendelser som er en konsekvens av klimaendringer, har 
ytterligere gitt skjerpelse av krav til tiltak mot flom og skred ved bygging i bratt terreng. 
 
Det er etterspørsel etter utbyggingsområder for fritidsbebyggelse og dette medfører at 
terreng med større bratthet, enn over nevnte terrengfall, blir vurdert som 
utbyggingsområder.  
 
Terrenget og landskapets beskaffenhet er ikke kritisk og mer i detalj vurdert tidligere mht 
hva som er bebyggbart og hva som ikke bør bebygges. Området kan være utsatt for erosjon 
ved avskoging og fjerning av vegetasjon i bratte områder. Det er ikke skredfare i området, 
men med klimaendringer med ekstremnedbør vil bevaring av vegetasjon, markvegetasjon og 
trær, være med å binde overflater mot erosjon, infiltrere vann og være tiltak mot fare for 
skred. Hellning på 1:2 gir 50 % stigning/fall og en vinkel på 27o er teoretisk grense for når 
jordskred kan utløses i bratt terreng. Snøskred utløses ved hellning på 30 o eller mer. Med 
dette som utgangspunkt kan ikke rådmannen tillate bygging i brattere terreng enn 1:5/1:3 
uten at det stilles krav til hva som tillates bygget. Det må gis førende prinsipper og stilles krav 
til dokumentasjon av tiltak, behov for avbøtende tiltak, tilpasning til terreng for bygg og 
adkomst samt sikkerhet i forhold til natur og mennesker. Disse forhold beskrives nærmere 
under «Bygging i bratt terreng». 
 
Planforslaget 
Rådmannens handlingsrom ligger i vedtatte overordnede planer som kommunens 
styringsverktøy. Kommunen har ansvar som planmyndighet. Regionale myndigheter vil stille 
krav til utfyllende bestemmelser og føringer i form av krav og prinsippløsninger når 
planforslaget går ut over gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Dette gjelder i forhold til 
kommunens egne plandokumenter, veileder for hyttebygging (MD) mm.   
 
Planforslaget har blitt til over lengre tid, gjennom dialog og prosesser for å finne omforente 
løsninger med utbygger og forslagsstiller om bygging i bratt terreng. I noen områder er det 
spesielt krevende med hensyn til adkomst og hvordan bebyggelse kan innpasses i terrenget. 
Det er derfor tatt inn bestemmelser om hvor adkomst til de ulike byggeområdene skal 
legges. Dette angir i hovedtrekk plassering av adkomst. I disse områdene må bebyggelse 
bygges inn i terreng, terrasseres eller løses på annen måte. Parkering i disse områdene må 
være under bebyggelse/inn mot terreng.  
 
I reguleringsbestemmelsene pkt 1.2 er det angitt type bebyggelse utfra terrengfall. I pkt 1.9 
er det gitt bestemmelse om parkering der terrengfall er inntil 1:4. I disse områdene kan 
parkering anlegges på terreng.  
 
På grunn av utfordrende adkomstforhold fra adkomstveg til ulike utbyggingsområder er det i 
bestemmelse pkt 2.2 angitt hvor adkomst til de ulike byggeområdene skal anlegges. Dette er 
også vist i plankart med adkomstpiler fra veg til byggeområde. Mindre justering av plassering 
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av adkomst må kunne gjøres i forbindelse med utbygging med tanke på lokale 
terrengmessige forhold.  
 
Arealbruk 
Tabellen viser mindre enn 10 % som ikke er avsatt til byggeformål, - dvs. friluftsområde 2,1 
daa og skianlegg 5,8 daa. Dette er svært små arealer som ikke er byggeformål.  
I så vidt bratt terreng ville det vært ønskelig med redusert terrenginngrep, mer 
vegetasjon/friluftsformål. Hvordan inngrep gjøres har betydning for erosjon, 
adkomstmessige forhold, bevaring av vegetasjon og tilpasning av bebyggelse til landskap. 
Det er ønskelig at inngrep gjøres i fallretning og begrenses på tvers av fallretningen 
(langsmed terrengkoter).  
 
Innenfor byggeområdene kan fotavtrykk/bebygd areal være inntil 40 %, foreslått endret fra 
35 % BYA i gjeldende plan. Dette beskriver inngrep i forhold til bebyggelse/byggenes 
fotavtrykk inkl. parkering. I tillegg kommer inngrepssone for adkomst og uteoppholdsarealer. 
Jo brattere terreng jo mer påvirkes inngrepsområdet med fyllinger, skjæringer mv.  
 
På en side er konsentrert og høy utnyttelse kanskje riktig i slike områder. På en annen side 
kan det være at inngrepssonen bør begrenses og i stedet tillate høyere bebyggelse/terrassert 
bebyggelse.  
 
Med tillatt BYA på 40 % til byggeformål vil 60 % av regulert areal til byggeformål forbli 
ubebygd. I henhold til regulerings-bestemmelsenes pkt 1.3 skal eksisterende vegetasjon ikke 
fjernes ut over det som er nødvendig for å oppføre bygningene. Rådmannen mener dette i 
utgangspunktet skal sikre den ubebygde del av området med bevaring av vegetasjon og/eller 
revegetering med stedegen vegetasjon.  
 
Byggehøyder 
Det foreslås byggehøyder for hytter med gesimshøyde 3,5 m og mønehøyde 5,95 m, dette er 
tilsvarende høyder for hytter i planer av nyere dato.  Leiligheter er foreslått med gesims- og 
mønehøyde 10 m, dvs 3 etasjer, evt med parkering i sokkeletasje/under bakkenivå. 
Rådmannen synes dette greit der dette kan bygges som en blokk.  
 
Alternativt kan bebyggelsen deles opp i mindre med bebyggelse maksimalt 350 m2 BRA, med 
de samme høyder, eller deles inn i enkelttomter med hytter for enten 3 bygninger på hver 
tomt eller mindre tomter for kun 1 bygning. Møne-/gesimshøyde er da 5,95/3,5 m over 
ferdig grunnmur.    
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I planbeskrivelsen og bestemmelser er det angitt byggehøyder og antall etasjer. Prinsipp for 
byggehøyder er vist over i figur 4-8. I planbeskrivelsen kommenteres det at; Med bruk av 
større bygninger som leilighetsbygg vil disse kunne ta opp mye av disse høydeforskjellene i 
fallretningen. Skal terrenget utnyttes der terrenget er på det bratteste, mener rådmannen at 
adkomst til bebyggelse må gjøres i de slakeste delene av terrenget og bebyggelse overstige 
de angitte 3 etasjer.  
 
Dersom det bygges i fallende terreng vil antall etasjer variere og bli mer enn 3 etasjer. 

 
Prinsippsnitt viser et eksempel på terrassert bebyggelse med lokalisering vist i 
planutsnitt i figur til høyre. Her er terrengfall 14 m. I dette området må adkomst 
legges til nedre del av bebyggelsen med vegadkomst mot vest. Illustrasjonen viser 
bebyggelse i 6 etasjer. Byggehøyde regnet etter gjennomsnittlig eksisterende terreng for 3 
etasjer kan være ca. 10,5 m som i forslag til bestemmelser. Ved bygging av 
terrassebebyggelse kan ikke antall etasjer settes til 3 etasjer. Rådmannen foreslår at antall 
etasjer tas ut av bestemmelse pkt 2.3.1 for terrassert bebyggelse og en gjennomsnittlig tillatt 
maksimal høyde, målt i forhold til gjennomsnittlig eksisterende terreng på 10,5 m (som 
eksempelet over viser).  
 
Bygging i bratt terreng 

 
Helningskartet til høyre viser 
terrengfall kodet i farger for 
ulik grad av helning.  
 
Rådmannen mener det er 
nødvendig å ta inn i 
bestemmelsene føringer og 
krav til type bebyggelse utfra 
terrengmessige forhold. I 
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bestemmelse pkt 1.3 er følgende føringer gitt; 
- Terreng med fall inntil 1:5 kan bebygges med frittliggende hytter  
- Terreng med fall inntil 1:4 skal bygges med sokkel 
- Terreng med fall 1:4 eller brattere (1:3) skal være leiligheter 
- Terreng med fall 1:3 skal være terrassert bebyggelse 
- Terreng 1:2 eller brattere skal ikke bebygges 
- I områdene med terrengfall inntil 1:4 kan også leiligheter og blokker bygges. 

Rådmannen mener dette ivaretar nødvendig styring av bebyggelse utfra terrengmessige 
forhold.  
 
Prinsippløsning for terrassert bebyggelse og adkomst:  
Adkomst fra samleveg skal anlegges der terreng har minst fall og ikke der terrengfall er 1:4 
eller brattere. Adkomst til de ulike områdene er angitt i bestemmelse pkt 2.2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Synlighet/landskapsvirkning 
Synlighet og landskapsvirkning er belyst i planbeskrivelse og vedlagt illustrasjon. Endring av 
byggehøyde til maksimalt 10.5 m gesims (bebyggelse med flatt tak mot tidligere mønetak 
med samme høyde) gir en mindre visuell endring hvor bebyggelsen fremstår med en ekstra 
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etasje i stedet for en takflate hvor det under takflaten også kan innredes til bruksformål, med 
vinduer etc. Med flatt tak og bratt terreng vil taket bli den femte fasaden og synlig fra 
høyereliggende bebyggelse. Det er derfor tatt inn i bestemmelse om tekking av flate tak.  
 
De landskapsmessige virkninger er en følge av tidligere vedtak i kommunedelplan Øyer sør 
og gjeldende plan for Fjellstad Terrasse/Hafjelltoppen Fjellgrend med regulering til 
byggeområde for fritidsbebyggelse. En større grad av tetthet og innslag av en annen 
bygningstype (eksempelvis terrassert bebyggelse) kan gi et mer markant utbyggingsområde 
mer eksponert i forhold til nær og fjernvirkning. God utnyttelse av allerede avsatte 
utbyggingsområder anser rådmannen som viktig.  Disse endringene er ikke av en slik karakter 
at rådmannen mener det er riktig å redusere utbyggingen med tillatt grad av utnytting eller 
type bebyggelse.  
 
NATURMANGFOLD 
Naturmangfold i planområdet er tidligere vurdert i forbindelse med kommunedelplan Øyer 
Sør vedtatt 31.5.2007. Området er gjennom denne planen klarert i forhold til naturmangfold 
og eventuelle forhold som må hensyn tas i reguleringsplanen.  
 
KLIMA OG MILJØ 
Regionale myndigheter, - Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har gjennom 
flere år etterspurt en bærekraftig utvikling av fritids- og turistområder og større fokus på 
klima- og miljøproblemstillinger i reguleringsplaner.  
- Klimaloven ble vedtatt 16.6.2017 og vedtatt ikrafttreden 1.1.2018.   
- «Grønn konkurransekraft», rapport i 2016. Regjeringens ekspertutvalg  

kom i denne rapporten med anbefalinger om hvordan Norge kan omstille seg til 
lavutslippssamfunnet i 2050.  

- VEIKART 2050, - er veikart fra blant annet eiendomssektoren, landbruk, 
prosessindustrien, avfall mfl., - som angir tiltak og strategier for å nå klimamålene 
2050  

-  Regional plan for klima og energi i Oppland har som målsetting et  
klimanøytralt Oppland i 2025.  

 
Grønne bygg er lønnsomme 
«Det er viktig å skape en bred forståelse hos alle profesjonelle byggeiere og boligutviklere om 
at grønne bygg er lønnsomme. Byggeiernes rammebetingelser i form av verdisetting av bygg, 
kunde etterspørsel og reguleringer forventes å utvikle seg raskt i «grønn retning». 
Byggeierne kan og ønsker å påvirke til en ytterligere utvikling av rammebetingelsene for å 
stimulere til et raskere grønt skifte», - se http://byggalliansen.no/wp-
content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf  
 
ENERGIBRUK OG ENERGILØSNINGER 
I planbeskrivelsen pkt. 5.12 Energiløsninger, - omtales bruk av energikilde til oppvarming.  
«Dersom utbyggere finner det formålstjenlig og økonomisk forsvarlig vil dette bli prioritert. 
Graden av bruk av alternative energikilder vil være avhengig av valget av bebyggelsestype og 
trolig være mest aktuelt ved valg av leilighetsbygg». 
 
Utbygging skal i utgangspunktet følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk.  

http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
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Dagens TEK17 stiller krav til energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap 
14 § 14 1-4. Denne skiller på bebyggelse over/under 1000 m2 bruksareal (BRA).  
Bygninger over 1000 m2 BRA skal ha: 
- Energifleksible varmesystemer 
- Tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger 
 
Fra veiledning til TEK17: 
«Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike varmekilder. 
Krav om energifleksible varmesystemer innebærer ikke at man må ha flere varmekilder 
tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle 
varmebærerne vil være vann og luft. Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmt tappevann». 
 
Rådmannen foreslår innarbeiding av bestemmelse om Klima og miljø som også omfatter 
energibruk i ny bestemmelse pkt 1.18. 
 
RISIKO OG SÅRBARHET 

  
Kartutsnitt over viser buffersone langs bekkefar, bekker ved åpne stikkrenner /blå strek) og 
bekker ved tette stikkrenner (rød strek). Flomkart med buffersone forutsetter etablering av 
hensynssone langsmed bekken (lyse blå soner langs bekker – 20 m bredde til hver side av 
bekkeløp). 
I forhold til bekker og stikkrenner, skal overvann håndteres lokalt og ikke føre til nevneverdig 
økt avrenningshastighet til områder/vassdrag nedstrøms. Stikkrenner og andre anlegg til 
overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200 års flom mv. 
Det er innarbeidet krav til overvann, stikkrenner mv i bestemmelsenes pkt 6 som ivaretar 
dimensjonering med klimapåslag mv.  
 
Det er ikke lagt opp til hensynssone på 20 m langsmed bekken, men det ligge en 
vegetasjonsskjerm og det er planlagt tiltak langsmed bekken i henhold til vedlagt tegning 
G01 – Prinsipp for sikring av bekkeløp. Denne løsningen er benyttet for flere planer i 
Mosetertoppen og er videreført som prinsippløsning også for denne planen.  
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Kartutsnitt over med aktsomhetsområder for snøskred, jord- og flomskred. Det er ikke vist 
aktsomhet for steinsprang i området. Planområdet er dermed ikke berørt av 
aktsomhetsområdet i hht NVE kartbase.  
 
I risikomatrisen under er risiko gitt som en oppsummering av vurdert risiko/sårbarhet og 
konsekvens ved de identifiserte hendelsene. 

 
 
ROS-analysen viser 4 hendelser i rød sone med høy sannsynlighet og middels konsekvens, 3 
hendelser i gul sone hvorav 1 med middels sannsynlighet og konsekvens og 2 i lav 
sannsynlighet og høy konsekvens. Under ROS-analysens pkt 5 er hendelser og forslag til 
tiltak/risikoreduserende tiltak nærmere beskrevet.  
Rådmannen mener de bestemmelser og avbøtende tiltak ivaretar planlagt utbygging med 
hensyn til risiko og sårbarhet.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser til overvann og riggplass, deponi, anleggsveg mv 
i forbindelse med utbyggingen.  
 
OPPSUMMERING 
Ny bestemmelse pkt.1.18  
Klima og miljø 

PLANOMRÅD
E
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Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og 
utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht tomtearrondering, transport og 
kommunikasjonsløsninger. Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og 
byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp.  Klimaregnskap kreves 
ved nybygg større enn 1000 m2 BRA. 
Forslag til ny bestemmelse er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene som vedlegges saken 
til politisk behandling.  
 
Det er lagt inn flere styringsparametre enn normalt på grunn av terrengets beskaffenhet med 
hensyn til helning. Her er det gitt bestemmelse for adkomst, type bebyggelse mm utfra 
terrengforhold og bratthet. Rådmannen mener dette er viktig og riktig med hensyn til styring 
av bebyggelse i terreng som stadig blir mer krevende etter at de flatere enklere områdene er 
bygget ut. Klimaendringer med fare for ras, flomskred, ekstremnedbør mm er også en 
medvirkende faktor for større detaljering av bestemmelser.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser 
datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA JAER GÅRD N/F PLANID 201308 - GBNR 015/051 - 
FRITIDSBOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: GBNR 015/051  
Arkivsaksnr.: 18/616     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
 
Vedlegg: 
Klage fra Arne Hauger, 27.9.2018 
Visualisering fra Nordplan AS for 15/50 
Visualisering fra Nordplan AS for 15/51 
Visualisering fra Nordplan AS for ulike bygningsbredder, generelt 
Inntegnede parkeringsløsninger for 15/50 og 51 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Klage fra Inger Furseth, 16.9.2018 
E-post, trekking av klage fra Furseth, 19.9.2018 
Særutskrift dispensasjonssøknad, sak 73/18, 21.8.2018 
Plankart, 26.3.2015 
Reguleringsbestemmelser, 26.3.2015 
 
 
Sammendrag: 
Momentene i klagen går i all hovedsak ut på at omsøkte hytte med bredde på 7,2 m vil 
forringe utsikten til klagerne. De mener at en smalere hytte ville gitt mer utsikt. Ansvarlig 
søker har visualisert at bredden på bygget ikke påvirker mønehøyde. I planbestemmelsene er 
det gitt bestemmelser om hvilke vinkler taket kan ha. I visualiseringen til Nordplan AS 
fremgår at mønehøyde blir lik, siden takvinkelen kan justeres 3o. I bestemmelsene fremgår 
det at saltak skal ha vinkel på mellom 22o og 45 o. 
 
Videre er parkeringskravet vist oppfylt ved tinglyst parkering på 15/17 nord for 
Mosætervegen 55, i tillegg til en plass på egen tomt. Dette blir da i tråd med 
bestemmelsene. I bestemmelsene er det ikke krevd at parkering løses på egen tomt. 
 
Forhold som ikke påvirker klagerne direkte, eksempelvis overskridelse av byggegrense og at 
det er utfordrende å drive vedlikehold fra egen tomt, tillegges ikke vekt når dette ikke er 
påpekt fra den naboen som evt. vil bli berørt, Wellegruppen AS. 
 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 73/18, 21.8.2018. Planutvalget opprettholder 
sitt vedtak og sender klagen over til Klagenemda i Øyer for behandling.    
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Saksutredning: 
Planutvalget vedtok i møte 21.8.2018, i sak 73/18 følgende: 
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra pkt. 2.1  [6] og [7] i 
reguleringsplan for Jaer gård område N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre kan det tillates bygningsbredde 
på 7,2 m og at terrassen utkrages 2,16 m. Det kan også tillates støttemur i 2 m høyde etter 
søknad. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål blir vesentlig tilsidesatt. 
Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen.» 
 
16.9.2018 klaget Inger Furset på vedtaket. Klagen var begrunnet med at bygningen og 
støttemuren ville ta fra henne utsikt. Etter telefonisk kommunikasjon for å rette opp noen 
misforståelser trekkes klagen i epost av 19.9.2018. 
 
17.9.2018 påklaget arkitekt Arne Hauger vedtaket, på vegne av Elisabeth Tigerstedt og 
Fredrik Austbø. Vedtaket var ikke begrunnet. I epost av 27.9. 2018 ber kommunen om at 
Hauger begrunner vedtaket. 
 
Følgende ble fremført i ny epost fra Hauger 27.9.2018: 
«I dette tilfellet vil mine oppdragsgivere i Mosætervegen 81B bli svært negativt berørte da de 
omsøkte hyttene er alt for brede i forhold til tomtene og den regulerte byggelinje. Som en 
konsekvens av bredden vil følgelig mønehøyden øke og forringe utsikten. Da de kjøpte hytta 
ble reguleringsplanen sjekket ut, og vi registrerte at det måtte bli smale hytter for å kunne 
bebygge tomtene. Tiltakene som er gitt dispensasjon vil svekke de visuelle kvaliteter som må 
være lagt til grunn for de byggegrenser som er tegnet inn på reguleringsplanen. 
Konklusjon er at kommunens vurdering er feil, og vedtaket må omgjøres. 
 
Etter min oppfatning har ikke kommunen hjemmel til å dispensere. For å kunne tillate en så 
stor endring i forhold til reguleringsplanen, så må dette eventuelt gjøres ved en endring av 
reguleringsplanen. Gjeldende plan er ikke eldre enn 5 år. Tiltakene er tegnet med terrassene 
helt ut i eiendomsgrense mot friluftsområdet. Byggearbeider og senere vedlikehold vil måtte 
foregå på annen eiendom. Dette er høyst oppsiktsvekkende. Som jeg anmodet ansvarlig 
søker om i mine naboanmerkninger, så ba vi om at det ble vurdert å tegne smalere hytter for 
å tilpasse seg reguleringsplanens byggelinjer og ikke minst det sterkt hellende terrenget. Jeg 
kan heller ikke se at det å presse hyttene nærmere skibakken er en berikelse for området. Her 
er dispensasjon fra byggelinjen en vesentlig endring.  
 
I reguleringsplanen står det i pkt. 2.1: 
«For hver boenhet skal det tilrettelegges for minst 2 parkeringsplasser.» Er dette ivaretatt? 
Hvis ikke så vil dette gi tilleggsbelastning på fellesarealer som kan være i strid med planens 
intensjoner. 
 
Videre står følgene også under pkt. 2.1: 
«Bygningers plassering skal tilpasses tomta. Dype skjæringer og fyllinger skal unngås. 
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0 m fra planert nivå i 1. etasje ved 
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bygning. Ved bruk av gråsteinsmur eller støttemur til skjærings og fyllingshøyder skal disse 
ikke være høyere enn 1,5 m. Fyllinger skal ikke ha større stigning enn 1:1,5 og høyde fra 
fyllingsfot til fyllingstopp skal ikke overstige 3 m.» 
Jeg kan ikke se at dette er tilfredsstilt i søknaden, og slik jeg tolker tegningene så må det 
utføres fyllingsarbeider ut i friluftsområdet. Dette kan ikke være akseptabelt. 
Hva kreves ved endring av reguleringsplanen? 
 
Endring og opphevelse krever som hovedregel samme prosess som ny plan. 
- Varsling, kunngjøring, medvirkning, muligheter for innsigelse, endelig vedtak i 
kommunestyret/departementet. 
- Full prosess er nødvendig fordi endringer kan ha like stor betydning som en ny. 
Konklusjon. 
Vedtakene må oppheves. Dersom kommunen fastholder vedtakene må saken sendes til 
Fylkesmannen for behandling.» 
 
Rådmannen anser at klage fra Arne Hauge er fremsatt i tide, og at han representerer 
hytteeiere med klagerett. Klagen kan tas til behandling. Klagen er fremsatt i tide, og klager 
har klagerett, jf. forvaltningsloven §§ 28-29. 
 
I epost 7.11.2018 kommenterer ansvarlig søker klagene: 
«I reguleringsplanen er kravet til hyttene at bygningsbredde skal være maks 6,5 m. Krav til 
takvinkel er mellom 22 og 45 grader. Hyttene som er søkt om på tomtene gnr 15/50 og 51 
har bygningsbredde 7,2 m. Det påstås i en klage at brede bygg vil være høyere enn smale 
bygg som er innenfor breddebestemmelsene i reguleringsplanen. I dette tilfellet, er hyttene 
på gnr 15/50 og 51 planlagt med sokkeletasje og hems. Her er det fri høyde på hems på 1,90 
m som bestemmer høyden på bygningen. Ved å redusere bredden til 6,5 m, vil takvinkelen 
måtte økes fra 33 til 36 gr, for å opprettholde 1,90 høyde på hems. Derfor vil et smalere 
bygget i praksis få samme mønehøyde som bygningen med 7,2 m. Dette er vist på vedlagte 
illustrasjonsskisse.  
Vi har også laget illustrasjoner som viser høydeforholdene for bygninger ovenfor og nedenfor 
vegen. Disse viser at det vil bli relativt god sikt fra de øvre hyttene over mønet til de nedenfor 
veien. Høyden på bygningene nedenfor veien er innenfor regulert bygningshøyde, og 
terrengtilpasset så godt som mulig.  
Parkering er løst på siste situasjonskart (vedlagt). » 
 
Vedleggene fra Nordplan AS er lagt som vedlegg i dette saksfremlegget. 
 
Vurdering: 
Pr. i dag er det kun tre tomter som ikke er bebygd innenfor planområdet, Jaer gård N/F. 
Denne klagesaken omhandler en av disse tre tomtene.  
 
Reguleringsplanen ble vedtatt 26.3.2015. Senere er planen endret to ganger gjennom mindre 
endringer. Disse endringene har ikke påvirket reguleringsstatus for tomten denne saken 
omhandler. 
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Når en reguleringsplan er vedtatt er det ikke anledning til å nekte tiltak som er i tråd med 
bestemmelser og plankart. Dersom det søkes om tiltak som ligger utenfor det som 
berammes i plandokumentene må det søkes dispensasjon.  
 
Planutvalget innvilget dispensasjon fra planbestemmelsenes pkt. 2.1 [6] og [7] i tråd med 
dispensasjonssøknad. 

 Økt bygningsbredde fra 6,5 m til 7,2 m 
 Utkraga terrasse på fra 2,0 m til 2,16 m 
 Høyde på støttemur fra 1,5 m til 2,0 m 
 Overskridelse av byggegrense mot vest for hytte og terrasse 

 
Klagerne kjøpte hytte (15/69) i februar 2017. En skaffet seg kunnskap om reguleringsplanen.  
At det kunne komme en hytte vest for adkomstvegen fremgikk av vedtatt plan.  
 
Det fremføres fra klager at de visualiserte hvordan en eventuell hytte ville påvirke utsikt for 
deres del. Det fremføres videre at en bred hytte som omsøkt vil gi høyere mønehøyde enn en 
smalere hytte. Ved å tillate så bred hytte som omsøkt vil deres utsikt svekkes. Nordplan AS 
har i sitt tilsvar til klagen visualisert hvordan bredde på bygg, gitt en del forutsetninger, vil 
kunne gi samme mønehøyde. Blant annet er det i bestemmelsene gitt takvinkler som gjør at 
bygget kan ha samme mønehøyde, gitt ulike bygningsbredder. Rådmannen mener det her er 
vesentlig at hytta ikke er søkt oppført med dispensasjon fra bestemmelsene om gesims- og 
mønehøyde. Det er mønehøyden som avgjør hvilken påvirkning hytta får for naboene. Siden 
det er et spenn på tillatte takvinkler (22-45 o) og omsøkte tiltak er innenfor spennet, så kan 
ikke rådmannen se at klagen bør føre fram.  
 
Innenfor planområdet er det tidligere gitt byggetillatelser til helt identiske hytter på 9 
tomter. Disse er ikke dispensasjonsbehandlet.  
 
Rådmannen tar kritikk på at hyttetypen som dominerer planområdet kunne vært bedre 
tilpasset terrenget. Det er uvisst hvorfor det ikke er behandlet dispensasjonssøknader for å 
kunne tillate de tidligere 9 søknadene som også er i strid med planbestemmelsenes krav til 
bredde på byggene. Likevel finner rådmannen at 15/51 også kan bebygges etter samme lest 
som de øvrige 9 hyttene. De tidligere gitte tillatelsene skaper presedens for gjenstående 
ubebygde tomter. Dersom området ikke hadde vært så nært ferdig utbygd, ville saken stilt 
seg annerledes. 
 
Naboene er hovedsakelig opptatt av egen utsikt. Omsøkte tiltak hadde ikke behov for å 
dispensere fra planens bestemmelser om møne- og gesimshøyde. Av den grunn finner ikke 
rådmann at klagen skal tas til følge på dette punktet.  
Omsøkte tiltak overskrider også vestre byggegrense, vekk fra klagerne. Dersom bygget 
hadde blitt trukket nærmere klagerne, ville også bygge fremstått mer massivt. For klagernes 
del vil ikke overskridelse av byggegrensen mot vest være av negativ påvirkning, snarere 
positivt. Det vil bli større avstand mellom byggene. Rådmannen finner ikke at dette punktet 
kan tas til følge. 
 
Eiendommen 15/17, som omkranser alle tomtene i reguleringsplanen, er «mor-tomta» som 
alle hyttetomtene i planen er utskilt fra. Eier av denne eiendommen, Welle Gruppen AS, har 
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ikke kommet med nabomerknader til søknadene, ei heller påklaget vedtaket. Det er evt. 
Welle Gruppen AS som må motsette seg tiltak som vil forringe deres eiendom. I denne 
klagesaken tillegges ikke dette vekt, da disse ikke har påklagd vedtaket. Dersom omsøkte 
tiltak overskrider eiendomsgrensen med ei fylling, må dette avklares i 
byggesaksbehandlingen. 
 
Rådmannen har gjennomgått parkeringsbehovet sammen med ansvarlig søker. Det er nå 
ryddet opp i forholdne, slik at alle hytter skal ha to p-plasser til disposisjon. Klager og deres 
nabo «veggivegg» forutsettes at de parkerer på egen tomt. Parkering for omsøkte hytte skal 
løses med en plass på egen tomt og en tinglyst rett til parkering på andre siden av vegen, 
nord for Mosætervegen 55. 
 
Klager fremfører at disse endringene som ble behandlet som dispensasjon skulle vært tatt 
som en reguleringsendring. Rådmannen støtter ikke synet til klagerne. Det er anledning til å 
overskride byggegrenser dersom dette ikke er til hinder for det grensen skal ivareta. I planen 
er det et grøntområde mellom byggeområdet og skitraseen. Rådmannen mener det er 
forsvarlig at den utkragede terrassen går ut over byggegrensen. Det er kun en marginal bit av 
bygningskroppen som bryter byggegrensen. Endringen er så liten at det ikke ville vært krav 
om planendring.   
 
Som nevnt tidligere er 9 hytter bygd uten forutgående dispensasjonsbehandling. Dersom 
kommunen hadde behandlet disse byggesakene korrekt ville de resultert i 
dispensasjonsbehandling. Trolig ville det etter en byggesak blitt satt krav til å endre planen. 
Dette er ikke gjort, og rådmannen finner derfor at det ikke er nødvendig med endring av 
planen når det kun gjenstår tre ubebygde tomter. Tidligere byggesaksbehandlinger av tomter 
innenfor samme reguleringsplan har skapt en presedens for behandlingen av de siste.  
 
I dispensasjonsvedtaket står det på slutten av vedtaket: «Øvrige forhold i byggesøknaden 
avklares i byggesaksbehandlingen». 
Rådmannen finner at bestemmelsenes pkt. 2.1 om skjæring og fylling skal avklares i 
byggesaken. I dispensasjonsbehandlingen ble det kun gitt dispensasjon for å kunne tillate en 
støttemur på 2,0 m istedenfor mur på 1,5 m. I området gjør anlagt veg inn til de innerste 
hyttene at skråning ned til de ubebygde tomtene er menneskeskapt. Dette må vurderes i 
byggesaken hvordan de ser dette opp mot de føringer som ligger i bestemmelsene. 
 
Konklusjon: 
Momentene i klagen går i all hovedsak ut på at omsøkte hytte med bredde på 7,2 m vil 
forringe utsikten til klagerne. De mener at en smalere hytte ville gitt mer utsikt. Ansvarlig 
søker har visualisert at bredden på bygget ikke påvirker mønehøyde. I planbestemmelsene er 
det gitt bestemmelser om hvilke vinkler taket kan ha. I visualiseringen til Nordplan AS 
fremgår at mønehøyde blir lik, siden takvinkelen kan justeres 3o. I bestemmelsene fremgår 
det at saltak skal ha vinkel på mellom 22 og 45 o. 
 
Videre er parkeringskravet vist oppfylt ved tinglyst parkering på 15/17 nord for 
Mosætervegen 55, i tillegg til en plass på egen tomt. Dette blir da i tråd med 
bestemmelsene. I bestemmelsene er det ikke krevd at parkering løses på egen tomt. 
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Forhold som ikke påvirker klagerne direkte, eksempelvis overskridelse av byggegrense og at 
det er utfordrende å drive vedlikehold fra egen tomt, tillegges ikke vekt når dette ikke er 
påpekt fra den naboen som evt. vil bli berørt, Wellegruppen AS.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 73/18, 21.8.2018. Planutvalget opprettholder 
sitt vedtak og sender klagen over til Klagenemda i Øyer for behandling.    
 
Dersom Klagenemda i Øyer opprettholder planutvalgets vedtak, skal klagen sendes 
Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse, jf. pbl § 1-9 [5]. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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KLAGEBEHANDLING PÅ DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN 201308 GBNR 15/50 - 
FRITIDSBOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: GBNR 015/050  
Arkivsaksnr.: 18/618     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
E-post, konkretisering av klage fra Furseth, 19.9.2018 
Klage fra Arne Hauger, 27.9.2018 
Visualisering fra Nordplan AS for 15/50 
Visualisering fra Nordplan AS for 15/51 
Visualisering fra Nordplan AS for ulike bygningsbredder, generelt 
Inntegnede parkeringsløsninger for 15/50 og 51 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Klage fra Inger Furseth, 16.9.2018 
Særutskrift dispensasjonssøknad, sak 73/18, 21.8.2018 
Plankart, 26.3.2015 
Reguleringsbestemmelser, 26.3.2015 
 
Sammendrag: 
Momentene i klagen fra Hauger går ut på at omsøkte hytte med bredde på 7,2 m vil forringe 
utsikten til hans part. Han mener at en smalere hytte ville gitt mer utsikt. Ansvarlig søker har 
visualisert at bredden på bygget ikke påvirker mønehøyde. I planbestemmelsene er det gitt 
bestemmelser om hvilke vinkler taket kan ha. I visualiseringen til Nordplan AS fremgår at 
mønehøyde blir lik, siden takvinkelen kan justeres 3o. I bestemmelsene fremgår det at saltak 
skal ha vinkel på mellom 22 og 45 o. 
 
Både Furseth og Hauger påpeker parkeringsløsningen. Parkeringskravet er oppfylt ved 
parkering på egen tomt, samt forlengelse ut i regulert parkeringsareal på 15/17 nord for 
15/50. Dette blir da i tråd med bestemmelsene. I bestemmelsene er det ikke krevd at 
parkering løses på egen tomt. For å kunne etablere parkeringsareal på 15/17 må grunneier, 
Wellegruppen AS, tillate dette. Slik tillatelse må innhentes i byggesaken. 
 
Forhold som ikke påvirker klagerne direkte, eksempelvis overskridelse av byggegrense vest 
på tomten, og at det er utfordrende å drive vedlikehold fra egen tomt, tillegges ikke vekt når 
dette ikke er påpekt fra den naboen som evt. vil bli berørt, Wellegruppen AS.   
 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 74/18, 21.8.2018. Planutvalget opprettholder 
sitt vedtak og sender klagen over til Klagenemda i Øyer for behandling.    
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Saksutredning: 
Planutvalget vedtok i møte 21.8.2018, i sak 74/18 følgende: 
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til dispensasjon fra pkt. 2.1 
[7] i reguleringsplan for Jaer gård N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre tillates bygningsbredde på 7,2 m 
og at terrassen utkrages 3 m. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål 
blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene 
ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. Det må tinglyses rett til å 
opparbeide parkeringsplassene på annen manns grunn før det gis tillatelse til tiltak.» 
 
19.9.2018 klaget Inger Furset på vedtaket:  
«Jeg opprettholder min klage for søknad for Gbnr 015/050. Tegningen med parkering er 
urealistisk, der det er beregnet at parkering og vei foran twinhytte 1 og 2 er på totalt 4,5 m 
og parkering utgjør 2,5 m. Dette gir 2 m bredde på innkjøring. Igjen, med erfaringene fra i 
fjor vinter, der snøen tok ca. 1 m på hver side etter brøyting, gjør dette innkjøring og 
parkering nærmest umulig og kaotisk, noe som vil gjøre at biler parkeres lenger borte i veien 
foran min og Tigerstedt/Austads hytte. Erfaringene fra i fjor vinter viser at folk parkerer her 
når de ikke har plass på egen tomt. Den skisserte løsningen medfører altså ulemper for alle 
hyttene i denne delene av Mosætervegen.» 
 
17.9.2018 påklaget arkitekt Arne Hauger vedtaket, på vegne av Elisabeth Tigerstedt og 
Fredrik Austbø. Vedtaket var ikke begrunnet. I epost av 27.9. 2018 ber kommunen om at 
Hauger begrunner vedtaket. 
 
Følgende ble fremført i ny epost fra Hauger 27.9.2018: 
«I dette tilfellet vil mine oppdragsgivere i Mosætervegen 81B bli svært negativt berørte da de 
omsøkte hyttene er alt for brede i forhold til tomtene og den regulerte byggelinje. Som en 
konsekvens av bredden vil følgelig mønehøyden øke og forringe utsikten. Da de kjøpte hytta 
ble reguleringsplanen sjekket ut, og vi registrerte at det måtte bli smale hytter for å kunne 
bebygge tomtene. Tiltakene som er gitt dispensasjon vil svekke de visuelle kvaliteter som må 
være lagt til grunn for de byggegrenser som er tegnet inn på reguleringsplanen. 
Konklusjon er at kommunens vurdering er feil, og vedtaket må omgjøres. 
 
Etter min oppfatning har ikke kommunen hjemmel til å dispensere. For å kunne tillate en så 
stor endring i forhold til reguleringsplanen, så må dette eventuelt gjøres ved en endring av 
reguleringsplanen. Gjeldende plan er ikke eldre enn 5 år. Tiltakene er tegnet med terrassene 
helt ut i eiendomsgrense mot friluftsområdet. Byggearbeider og senere vedlikehold vil måtte 
foregå på annen eiendom. Dette er høyst oppsiktsvekkende. Som jeg anmodet ansvarlig 
søker om i mine naboanmerkninger, så ba vi om at det ble vurdert å tegne smalere hytter for 
å tilpasse seg reguleringsplanens byggelinjer og ikke minst det sterkt hellende terrenget. Jeg 
kan heller ikke se at det å presse hyttene nærmere skibakken er en berikelse for området. Her 
er dispensasjon fra byggelinjen en vesentlig endring.  
 
I reguleringsplanen står det i pkt. 2.1: 
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«For hver boenhet skal det tilrettelegges for minst 2 parkeringsplasser.» Er dette ivaretatt? 
Hvis ikke så vil dette gi tilleggsbelastning på fellesarealer som kan være i strid med planens 
intensjoner. 
 
Videre står følgene også under pkt. 2.1: 
«Bygningers plassering skal tilpasses tomta. Dype skjæringer og fyllinger skal unngås. 
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0 m fra planert nivå i 1. etasje ved 
bygning. Ved bruk av gråsteinsmur eller støttemur til skjærings og fyllingshøyder skal disse 
ikke være høyere enn 1,5 m. Fyllinger skal ikke ha større stigning enn 1:1,5 og høyde fra 
fyllingsfot til fyllingstopp skal ikke overstige 3 m.» 
Jeg kan ikke se at dette er tilfredsstilt i søknaden, og slik jeg tolker tegningene så må det 
utføres fyllingsarbeider ut i friluftsområdet. Dette kan ikke være akseptabelt. 
Hva kreves ved endring av reguleringsplanen? 
 
Endring og opphevelse krever som hovedregel samme prosess som ny plan. 
- Varsling, kunngjøring, medvirkning, muligheter for innsigelse, endelig vedtak i 
kommunestyret/departementet. 
- Full prosess er nødvendig fordi endringer kan ha like stor betydning som en ny. 
Konklusjon. 
Vedtakene må oppheves. Dersom kommunen fastholder vedtakene må saken sendes til 
Fylkesmannen for behandling.» 
 
Rådmannen anser at begge klagene er fremsatt i tide, og at Hauger representerer hytteeiere 
med klagerett. Klagene kan tas til behandling. Klagene er fremsatt i tide, og klagerne har 
klagerett, jf. forvaltningsloven §§ 28-29. 
 
I epost 7.11.2018 kommenterer ansvarlig søker klagene: 
«I reguleringsplanen er kravet til hyttene at bygningsbredde skal være maks 6,5 m. Krav til 
takvinkel er mellom 22 og 45 grader. Hyttene som er søkt om på tomtene gnr 15/50 og 51 
har bygningsbredde 7,2 m. Det påstås i en klage at brede bygg vil være høyere enn smale 
bygg som er innenfor breddebestemmelsene i reguleringsplanen. I dette tilfellet, er hyttene 
på gnr 15/50 og 51 planlagt med sokkeletasje og hems. Her er det fri høyde på hems på 1,90 
m som bestemmer høyden på bygningen. Ved å redusere bredden til 6,5 m, vil takvinkelen 
måtte økes fra 33 til 36 gr, for å opprettholde 1,90 høyde på hems. Derfor vil et smalere 
bygget i praksis få samme mønehøyde som bygningen med 7,2 m. Dette er vist på vedlagte 
illustrasjonsskisse.  
Vi har også laget illustrasjoner som viser høydeforholdene for bygninger ovenfor og nedenfor 
vegen. Disse viser at det vil bli relativt god sikt fra de øvre hyttene over mønet til de nedenfor 
veien. Høyden på bygningene nedenfor veien er innenfor regulert bygningshøyde, og 
terrengtilpasset så godt som mulig.  
Parkering er løst på siste situasjonskart (vedlagt). » 
 
Vedleggene fra Nordplan AS er lagt som vedlegg i dette saksfremlegget. 
 
Vurdering: 
Pr. i dag er det kun tre tomter som ikke er bebygd innenfor planområdet, Jaer gård N/F. 
Denne klagesaken omhandler en av disse tre tomtene.  
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Reguleringsplanen ble vedtatt 26.3.2015. Senere er planen endret to ganger gjennom mindre 
endringer. Disse endringene har ikke påvirket reguleringsstatus for tomten denne saken 
omhandler. 
 
Når en reguleringsplan er vedtatt er det ikke anledning til å nekte tiltak som er i tråd med 
bestemmelser og plankart. Dersom det søkes om tiltak som ligger utenfor det som 
berammes i plandokumentene må det søkes dispensasjon.  
 
Planutvalget innvilget dispensasjon fra planbestemmelsenes pkt. 2.1 [7] i tråd med 
dispensasjonssøknad. 

 Økt bygningsbredde fra 6,5 m til 7,2 m 
 Utkraga terrasse på fra 2,0 m til 3,0 m 
 Overskridelse av byggegrense mot vest for hytte og terrasse 

 
Rådmannen antar klagerne skaffet seg kunnskap om reguleringsplanen ved kjøp av hytte.  At 
det kunne komme to hytter vest for adkomstvegen fremgikk av vedtatt plan.  
 
Det fremføres fra Hauger at hans part visualiserte hvordan en eventuell hytte ville påvirke 
utsikt for deres del. Det fremføres videre at en bred hytte som omsøkt vil gi høyere 
mønehøyde enn en smalere hytte. Ved å tillate så bred hytte som omsøkt vil deres utsikt 
svekkes. Nordplan AS har i sitt tilsvar til klagen visualisert hvordan bredde på bygg, gitt en del 
forutsetninger, vil kunne gi samme mønehøyde. Blant annet er det i bestemmelsene gitt 
takvinkler som gjør at bygget kan ha samme mønehøyde, gitt ulike bygningsbredder. 
Rådmannen mener det her er vesentlig at hytta ikke er søkt oppført med dispensasjon fra 
bestemmelsene om gesims- og mønehøyde. Det er mønehøyden som avgjør hvilken 
påvirkning hytta får for naboene. Siden det er et spenn på tillatte takvinkler (22-45 o) og 
omsøkte tiltak er innenfor spennet, så kan ikke rådmannen se at klagen bør føre fram.  
 
Innenfor planområdet er det tidligere gitt byggetillatelser til helt identiske hytter på 9 
tomter. Disse er ikke dispensasjonsbehandlet.  
 
Rådmannen tar kritikk på at hyttetypen som dominerer planområdet kunne vært bedre 
tilpasset terrenget. Det er uvisst hvorfor det ikke er behandlet dispensasjonssøknader for å 
kunne tillate de tidligere 9 søknadene som også er i strid med planbestemmelsenes krav til 
bredde på byggene. Likevel finner rådmannen at 15/50 også kan bebygges etter samme lest 
som de øvrige 9 hyttene. De tidligere gitte tillatelsene skaper presedens for gjenstående 
ubebygde tomter. Dersom området ikke hadde vært så nært ferdig utbygd, ville saken stilt 
seg annerledes. 
 
Haugers part er hovedsakelig opptatt av egen utsikt. Omsøkte tiltak hadde ikke behov for å 
dispensere fra planens bestemmelser om møne- og gesimshøyde. Av den grunn finner ikke 
rådmann at klagen skal tas til følge på dette punktet.  
Omsøkte tiltak overskrider også vestre byggegrense, vekk fra klagerne. Dersom bygget 
hadde blitt trukket nærmere klagerne, ville også bygge fremstått mer massivt. For klagernes 
del vil ikke overskridelse av byggegrensen mot vest være av negativ påvirkning, snarere 
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positivt. Det vil bli større avstand mellom byggene. Rådmannen finner ikke at dette punktet 
kan tas til følge. 
 
Eiendommen 15/17, som omkranser alle tomtene i reguleringsplanen, er «mor-tomta» som 
alle hyttetomtene i planen er utskilt fra. Eier av denne eiendommen, Welle Gruppen AS, har 
ikke kommet med nabomerknader til søknadene, ei heller påklaget vedtaket. Det er evt. 
Welle Gruppen AS som må motsette seg tiltak som vil forringe deres eiendom. I denne 
klagesaken tillegges ikke dette vekt, da disse ikke har påklagd vedtaket. Dersom omsøkte 
tiltak overskrider eiendomsgrensen med ei fylling, må dette avklares i 
byggesaksbehandlingen. 
 
Både Hauger og Furseth er opptatt av parkeringssituasjonen i planområdet. Rådmannen har 
gjennomgått parkeringsbehovet sammen med ansvarlig søker. Det er nå ryddet opp i 
forholdene, slik at alle hytter skal ha to p-plasser til disposisjon. Furseth og Haugers part er  
naboer «veggivegg». Det forutsettes at de parkerer på egen tomt. Parkering for omsøkte 
hytte skal løses med en plass på egen tomt og i forlengelse av tomten ut i et regulert 
parkeringsareal. Alt dette i samme plannivå som vegen inn til de innerste hyttene. 
Rådmannen forutsetter at utbygger omsøker og etablerer deler av parkeringsplassen i tråd 
med omsøkt tiltak og reguleringsplanen. Det må etableres tilstrekkelig areal til parkering. 
 
Hauger fremfører at disse endringene som ble behandlet som dispensasjon skulle vært tatt 
som en reguleringsendring. Rådmannen støtter ikke dette synet. Det er anledning til å 
overskride byggegrenser dersom dette ikke er til hinder for det grensen skal ivareta. I planen 
er det et grøntområde mellom byggeområdet og skitraseen. Rådmannen mener det er 
forsvarlig at den utkragede terrassen går ut over byggegrensen. Det er kun en marginal bit av 
bygningskroppen som bryter byggegrensen. Endringen er så liten at det ikke ville vært krav 
om planendring.   
 
Som nevnt tidligere er 9 hytter bygd uten forutgående dispensasjonsbehandling. Dersom 
kommunen hadde behandlet disse byggesakene korrekt ville de resultert i 
dispensasjonsbehandling. Trolig ville det etter en byggesak blitt satt krav til å endre planen. 
Dette er ikke gjort, og rådmannen finner derfor at det ikke er nødvendig med endring av 
planen når det kun gjenstår tre ubebygde tomter. Tidligere byggesaksbehandlinger av tomter 
innenfor samme reguleringsplan har skapt en presedens for behandlingen av de siste.  
 
I dispensasjonsvedtaket står det på slutten av vedtaket: «Øvrige forhold i byggesøknaden 
avklares i byggesaksbehandlingen». 
Rådmannen finner at bestemmelsenes pkt. 2.1 om skjæring og fylling skal avklares i 
byggesaken. I området gjør anlagt veg inn til de innerste hyttene at skråning ned til de 
ubebygde tomtene er menneskeskapt. Dette må vurderes i byggesaken hvordan de ser dette 
opp mot de føringer som ligger i bestemmelsene. 
 
Konklusjon: 
Momentene i klagen fra Hauger går ut på at omsøkte hytte med bredde på 7,2 m vil forringe 
utsikten til hans part. Han mener at en smalere hytte ville gitt mer utsikt. Ansvarlig søker har 
visualisert at bredden på bygget ikke påvirker mønehøyde. I planbestemmelsene er det gitt 
bestemmelser om hvilke vinkler taket kan ha. I visualiseringen til Nordplan AS fremgår at 
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mønehøyde blir lik, siden takvinkelen kan justeres 3o. I bestemmelsene fremgår det at saltak 
skal ha vinkel på mellom 22 og 45 o. 
 
Både Furseth og Hauger påpeker parkeringsløsningen. Parkeringskravet er oppfylt ved 
parkering på egen tomt, samt forlengelse ut i regulert parkeringsareal på 15/17 nord for 
15/50. Dette blir da i tråd med bestemmelsene. I bestemmelsene er det ikke krevd at 
parkering løses på egen tomt. For å kunne etablere parkeringsareal på 15/17 må grunneier, 
Wellegruppen AS, tillate dette. Slik tillatelse må innhentes i byggesaken. 
 
Forhold som ikke påvirker klagerne direkte, eksempelvis overskridelse av byggegrense og at 
det er utfordrende å drive vedlikehold fra egen tomt, tillegges ikke vekt når dette ikke er 
påpekt fra den naboen som evt. vil bli berørt, Wellegruppen AS.   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 74/18, 21.8.2018. Planutvalget opprettholder 
sitt vedtak og sender klagen over til Klagenemda i Øyer for behandling.    
 
Dersom Klagenemda i Øyer opprettholder planutvalgets vedtak, skal klagen sendes 
Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse, jf. pbl § 1-9 [5]. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER I FORBINDELSE MED JERVEPROSJEKTET I ØYER 
SØKER: LEDER KNUT SØRLUNDSENGEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/2602     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med jerveprosjektet i Øyer 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med prosjektet effektiv lisensfelling av jerv søkes det om tillatelse til kjøring 
med snøscooter for tilsyn og bemanning av jervbuer, for tilsyn av jervebåser, samt for 
transport av åte til åtebuer og jervbåser. 
  
Jerveprosjektet i Øyer er en del av jerveprosjektet i Oppland – Prosjekt godkjent av Klima og 
miljødepartementet. Prosjektet – effektiv lisensfelling av jerv hadde opprinnelige varighet 
frem til 15. februar 2018. Klima og miljødepartementet har vedtatt en midlertidig 
videreføring av prosjektet. Dette i påvente av endelig rapport – evaluering av prosjektet fra 
Miljødirektoratet. Det innebærer at det er åpnet for bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv og 
elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. 
 
Det er et mål i Øyer kommune at tap av husdyr på beite pga rovvilt skal holdes på et så lavt 
nivå som mulig. Etter rådmannens vurdering er man helt avhengig av at det blir tatt ut jerv 
under lisensjakta. Dette for å holde bestanden av jerv nede på bestandsmålet og for å unngå 
tap og skader på husdyr. Øyer Kommune ligger utenfor jervesona, dvs  at området er 
beiteprioritert.  
 
Rådmannen kan ikke se at bruk av snøscooter i forbindelse med dette prosjektet vil være til 
skade eller ulempe for natur eller naturmiljø, - med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 5 b) og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer 
utmark og på islagte vassdrag  at Jerveprosjektet i Øyer v/Knut Sørlundsengen får tillatelse til 
bruk av snøscooter for tilsyn og bemanning av jervbuer, for tilsyn av jervebåser, samt for 
transport av åte til åtebuer og jervebåser. 
 
Tillatelsen gjelder for perioden 2018/2019 – 2021/2022. Dette under forutsetning om at 
prosjektet videreføres av Klima- og miljødepartementet. 
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Saksutredning: 
I forbindelse med prosjektet effektiv lisensfelling av jerv søkes det om tillatelse til kjøring 
med snøscooter for tilsyn og bemanning av jervbuer, for tilsyn av jervebåser, samt for 
transport av åte til åtebuer og jervbåser.  
 
Jerveprosjektet i Øyer er en del av jerveprosjektet i Oppland – Prosjekt godkjent av Klima og 
miljødepartementet. Prosjektet – effektiv lisensfelling av jerv hadde opprinnelige varighet 
frem til 15. februar 2018. Klima og miljødepartementet har vedtatt en midlertidig 
videreføring av prosjektet. Dette i påvente av endelig rapport – evaluering av prosjektet fra 
Miljødirektoratet. Det innebærer at det er åpnet for bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv og 
elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. 
 
I Øyer er prosjektet organisert med et eget styre bestående av: Knut Sørlundsengen (leder), 
Ottar Moe, Asgeir Myhren, Kjell Kruke, Oddvar Mæhlum, Per Magne Bryhn og Øyvind 
Granskogen. 

I sak 132/15 var det gitt dispensasjon for bruk av snøscooter i forbindelse med dette 
prosjektet. Denne tillatelsen hadde også gyldighet frem til 15. februar 2018. I og med at 
prosjektet er forlenget av sentrale myndigheter er det også nødvendig med ny tillatelse etter 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  
 
Åtebuer: 
Det vil for kommende sesong være åtebuer ved: Augsetra, Hoffsmyrbakkbua, Bøsetra og ved 
Digeråsen.  
 
For åtebua på Augsetra blir kjøreruten som tidligere fra Hornsjø og Augsetervegen fram til 
Augsetra. Utover vinteren når forholdene tillater det kjøres det korteste kjørerute over 
Pålsbakkmyra til Grava og Augsetra. 
 
For åtebua på Hoffsmyrbakken blir kjøreruten som tidligere fra Hornsjø om 
Almenningsvegen.  Utover vinteren når forholdene tillater det kjøres det korteste kjørerute 
over Pålsbakkmyra til Grava, Augsetra og videre over Øysteinsvatnet. 
 
For åtebua på Bøesetra blir kjøreruten fra Hornsjø om almenningsvegen.  Utover vinteren når 
forholdene tillater det kjøres det korteste kjørerute over Pålsbakkmyra til Grava og Augsetra 
og videre over Øysteinsvatnet til Bøesetra eller over Gravmyra til Bøesetra. 
 
For åtebua på Digeråsen blir kjøreruta som tidligere fra Svarthaugen og Østfjellvegen til 
Digeråsen, utover vinteren når forholdene tillater det kjøres det korteste vei om skiløypa fra 
Svarthaugen til Digeråsen. 
 
Ansvarlig for buene på Augsetra og Bøesetra er Knut Sørlundsengen. 
Ansvarlig for bue på Hoffsmyrbakken er Per M Bryhn. 
Ansvarlig for bua på Digeråsen er Øyvind Granskogen. 
 
Snøscootere: FB 1457 og FB 57443 
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Jervbåser 
Det vil for kommende sesong være jervbåser ved; Augsetra, Lyngåa og ved Digeråsen. 
For båsen på Augsetra og ved Lyngåa blir kjøreruten som tidligere fra Hornsjø og 
Augsetervegen fram til Augsetra, Almenningsvegen fram til båsen i Åstdalen ved Lynåa/Åsta. 
Utover vinteren når forholdene tillater det kjøres det korteste kjørerute over Pålsbakkmyra 
til Grava og videre over Gravmyra til Åsta/Lyngåa. 
 
For båsen på Digeråsen kjøres det fra Østfjellvegen fra Svarthaugen til Digeråsen. Utover 
vinteren når forholdene tillater det kjøres det skiløypa fra Svarhaugen til Digeråsen. 
 
Ansvarlig for Båsene på Augsetra og Åstdalen er Kjell Kruke 
Ansvarlig for båsen på Digeråsen er Øyvind Granskogen 
 
Snøscootere: FB 1457 og FB 57443 
 
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. 

Iht § 5 a) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunen etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre  for utkjøring og 
tilsyn med jervebåser, samt for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv. 
Utkjøring av mannskaper for tilsyn og bemanning av åtebuene kommer ikke innunder denne  
bestemmelsen og må behandles etter § 6 i ovenfor nevnte forskrift. 

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 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 
§§ 8-12. 

Uttalelser: 

Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
statsallmenningen i forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret 
den 22.11.2018. Fjellstyret har i svar av 23.11.2018 meldt tilbake at prosjektet, slik de ser 
det, videreføres omtrent i samme form som tidligere. Det som er nytt er at det etableres ei 
åtebu på Bøsetra. Dette er fjellstyret betenkt over. Fjellstyret v/daglig leder skriver at skal en 
lykkes med åtejakt/fangst er det viktig at det ikke er for stor aktivitet i området. Ei ekstra 
åtebu vil nødvendigvis føre til ekstra aktivitet. Den nye bua vil være svært nær både båsen 
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ved Lyngåa og Hofsmyrbakkbua, og for en jerv vil dette være det samme området. Fjellstyret 
anbefaler prosjektet å droppe bua ved Bøstra, men de vil ikke nekte at den er med i 
prosjektet. Fjellstyret gir grunneiers tillatelse til nødvendig motorferdsel i forbindelse med 
prosjektet. Det forutsettes at kjøringen planlegges og reduseres til et minimum, og at det tas 
behørig hensyn til annen ferdsel og friluftsliv. 

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. 

I Oppland har bestanden av jerv i flere år vært over bestandsmålet og man har ikke greid å ta 
ut tildelt kvote under lisensfellinga. Jerveprosjektet har som mål å effektivisere jervejakta og 
erfaringene så langt i prosjektet har vært positive. I Øyer har man de siste årene hatt fast 
tilhold av jerv. Det er et mål i Øyer kommune at tap av husdyr på beite pga rovvilt skal holdes 
på et så lavt nivå som mulig. Rådmannen mener derfor det er positivt at Øyer deltar i dette 
prosjektet og at man hele tiden ønsker å tilegne seg ny kunnskap om felling av jerv. 
Skadefelling av jerv på barmark har vist seg svært vanskelig. Etter rådmannens vurdering er 
man helt avhengig av at det blir tatt ut jerv under lisensjakta. Dette for å holde bestanden 
nede på bestandsmålet og for å unngå tap og skader på husdyr. Øyer Kommune ligger 
utenfor jervesona, dvs  at området er beiteprioritert.  

Fjellstyret stiller spørsmål ved etablering av ny åtebu ved Bøstra. De mener at dette vil 
medføre økt aktivitet og at dette er uheldig mht åtejakt, samtidig som den nye bua ligger i 
nærheten av båsen ved Lyngåa og Hofsmyrbakkbua. Disse synspunktene ble også 
kommunisert i møte med styret i prosjektet den 05.11.2018. Prosjektgruppa ga uttrykk for at 
de ønsket å prøve ut en åteplass ved Bøsetra og at dette ville være et egnet område/lokalitet 
for en åteplass. Rådmannen ser at åtebu ved Bøstra, jervebås ved Lyngåa og 
Hofsmyrbakkbua vil dekke det samme geografiske området som en jerv vil benytte. 
Rådmannen har imidlertid ikke grunnlag for å vurdere hva som vi være mest hensiktsmessig 
mht muligheter for å lykkes med felling av jerv. Styret for prosjektet sitter på den 
kompetansen og må vurdere dette. Et viktig formål med prosjektet er å tilegne seg ny 
kunnskap om felling av jerv. Rådmannen mener derfor at dette kan prøves ut kommende 
sesong og så må prosjektet evaluere dette til neste sesong.  

Varigheten av prosjektet vil være avhengig av videre avklaring i Klima- og 
miljødepartementet. Rådmannen mener derfor at det vil være ryddig at dispensasjon for 
bruk av snøscooter i forbindelse med prosjektet gis under forutsetning om at prosjektet 
videreføres sentralt. 

Rådmannen kan ikke se at bruk av snøscooter i forbindelse med dette prosjektet vil være til 
skade eller ulempe for natur eller naturmiljø, - med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 

 
 
 
 



  Sak 100/18 

 Side 40 av 47   

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 b) og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag  får Jerveprosjektet i Øyer v/Knut Sørlundsengen tillatelse til bruk av snøscooter for 
tilsyn og bemanning av jervbuer, for tilsyn av jervebåser, samt for transport av åte til åtebuer 
og jervebåser. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

-Tillatelsen gjelder transport langs omsøkt traseer og som beskrevet ovenfor i 
saksutredningen.  

- Tillatelsen gjelder for perioden 2018/2019 – 2020/2022. Dette under forutsetning om at 
prosjektet videreføres av Klima- og miljødepartementet.. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Det skal føres kjørebok for hver enkelt bås og åtebu og denne skal leveres 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen innen 14. april for hver sesong.  

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM VIDEREFØRING AV HUNDELØYPE PÅ HAFJELLTOPPEN 
SØKER: SJUSJØEN HUSKY TOURS V/IDA NILSENG 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/2603     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Evaluering og søknad om videre hundekjøring på Hafjelltoppen, mail av 30.08.2018 fra 
Sjusjøen Husky Tours 
 
Sammendrag: 
Sjusjøen Husky Tours fikk sist vinter en midlertidig tillatelse til oppkjøring av hundeløype i 
området Pellestova – Kriksvika. De søker nå om en forlengelse av denne tillatelsen. 
Etablering av egen løype for hundekjøring var nytt i Øyer og det ble derfor satt som vilkår at 
ordningen skulle evalueres etter ett år. Erfaringene med egen trase for hundekjøring har 
vært positive. Det har så langt rådmannen kjenner til, ikke vert klager på støy eller 
tilbakemeldinger om andre kritikkverdige forhold. I forbindelse med behandling av saken - 
tillatelse for vinteren 2018 – ble det stilt spørsmål om preparering av trase for hundekjøring 
burde vært ivaretatt av de med løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter. Antall 
oppdrag for de med løyve for ervervsmessig kjøring har gått ned i området Øyer sør de siste 
årene. Etter rådmannens vurdering er det unødvendig å kjøre snøscooter fra Sjusjøen, når 
det ligger til rette og er kapasitet til å ivareta dette på en god måte med leiekjører lokalt.  

Ved Malmtjernet krysser hundeløypa et område, definert som viktig naturområde i 
Naturbasen. Området ved Malmtjerne er et viktig leveområde og hekkeområde for 
våtmarksfugler. Saken er forelagt Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland og de 
har i mail av 20.11.2018 meldt at tiltaket ikke vil være i konflikt med viktige naturverdier. 

Rådmannen kan heller ikke se at etablering av omsøkt trase for hundekjøring vil være i 
konflikt med viktige naturverdier i området, jf nml §§ 8-12. 

Rådmannen foreslår med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag at Sjusjøen Husky Tours v/ Ida Nilseng og Leif Tore Lie får 
tillatelse til bruk av snøscooter for oppkjøring av løype for hundekjøring i området Pellestova 
– Kriksvika. Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører med godkjent løyve for ervervsmessig 
kjøring med snøscooter i Øyer kommune.  

Saksutredning: 
Sjusjøen Husky Tours fikk sist vinter en midlertidig tillatelse til oppkjøring av hundeløype i 
området Pellestova - Kriksvika. Bakgrunnen for dette var at de over flere år hadde mottatt 
ønsker fra Hafjellområdet om å tilby hundekjøring for gjester og grupper ved  Pellestova, 
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Ilsetra og Hafjell Event. For å unngå hundekjøring i skiløypene var det ønskelig med et eget 
spor for hundekjøring.  Sjusjøen Husky Tours har base ved Sjusjøen og de ønsket å benytte 
egen  snøscooter for oppkjøring av trase, dette via  adkomsttrase fra Kroksjøen til Øyer. Det 
ble avhold et felles møte mellom Sjusjøen Husky Tours, Øyer kommune, Lillehammer 
kommune, Øyer fjellstyre og Fåberg fjellstyre for å se på muligheten for en trase for 
hundekjøring i Øyer, samt en adkomsttrase fra Kroksjøen til Øyer.  Endelig forslag til trase ble 
utarbeidet i samråd med Øyer turskiløyper. Etablering av egen løype for hundekjøring var 
nytt i Øyer og det ble derfor satt som vilkår at ordningen skulle evalueres etter ett år og det 
skulle fremmes en ny søknad for sesongen 2018/2019.  

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. 
 
Motorkjøretøyer kan på vinterføre iht § 3 bokstav e) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag benyttes til opparbeiding og preparering av skiløyper og 
skibakker for allmennheten når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag ol. 
Oppkjøring og preparering av løype for hundekjøring kommer ikke under denne 
bestemmelsen og må behandles som dispensasjonssak etter § 6 i ovenfor nevnte forskrift. 
Etter § 6 i Nasjonal 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 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 
§§ 8-12. 
Erfaringer: 
Sjusjøen Husky Tour hadde kun hatt positive erfaringer med hundekjøring fra Pellestova 
vinteren 2018. 6 km –runden fungerte veldig fint og de møtte bare blide skiløpere. Mange 
stoppet opp og kikket, og var nysgjerrige på opplegget. Sjusjøen Husky Tours har laget en 
video som de mener beskriver erfaringene fra i fjor, se : 
https//www.jottaclode.com/s/121f5820e00ee6e4e1c8105f18e78be45a9. 
 
 Det var godkjent 2 traseer for å komme inn på hovedløype, en fra Pellestova og en trase fra 
parkeringa ved Ilsetra/Hundersetra. Traseen fra parkeringa ved Ilsetra/Hundersetra gikk i litt 
for krevende terreng, mye helling, så denne ble ikke benyttet. Det vil heller ikke for 
kommende sesong være aktuelt å benytte parkeringa ved Ilsetra som oppstilling / startplass 
for hundekjøringa (pers. medd Leif Tore Lie). Ettersom hundeløypa ikke ble godkjent før 
februar 2018 ble det kun gjennomført hundekjøring i forbindelse med 2 arramgementer. I 
tillegg ble det kjørt hundespann en dag i påsken. Sjusjøen Husky Tour søker om en 
forlengelse av tillatelsen til oppkjøring av trase for hundekjøring med utgangspunkt i 
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Pellestova. Omfanget av aktiviteten vil være en dag i vinterferien og en dag i påsken og 
hundekjøring i forbindelse med ulike event i kurs/konferanse/gruppe markedet. 
Landbrukskontoret har ikke fått, eller har kjennskap til at det har vært noen negative 
hendelser eller reaksjoner på dette tilbudet. 

Fjellstyret har i mail av 14.11.2018 meldt det samme, og gir med hjemmel i fjellovens § 12 
grunneiers tillatelse til gjennomføring av tiltaket. 

 
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 rådmannens vurdering er det positivt hvis man greier å etablere et tilbud om 
hundekjøring i Øyer og at dette ikke kommer i konflikt med andre brukergrupper i området.  
Det å kjøre hundespann er en flott naturopplevelse hvor man kommer tett på både naturen 
og hundene.  Hundekjøring har blitt veldig populært og Sjusjøen Husky Tours har mange 
gjester fra Hafjellområdet. Etter rådmannens vurdering er man helt avhengig av å ha egne 
traseer for hundekjøring og at disse legges utenfor skiløypene. Foreslått trase er utarbeidet i 
samråd med Øyer turskiløyper og de mener at det ikke er noe problem at en trase for 
hundekjøring krysser skiløypene. Dette så lenge man ikke kjører langs skiløypen, da dette vil 
ødelegge skisporene. 

Erfaringene med egen trase for hundekjøring har vært positive. Det har så langt rådmannen 
kjenner til, ikke vert klager på støy eller tilbakemeldinger om andre kritikkverdige forhold. 

Sjusjøen Husky Tours ønsker primært å benytte egen snøscooter for oppkjøring av trase. 
Dette via adkomsttrase fra Sjusjøen, gjennom Lillehammer. I forbindelse med behandling av 
saken - tillatelse for vinteren 2018 – ble det stilt spørsmål om preparering av trase for 
hundekjøring burde vært ivaretatt av de med løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i Øyer sør. Antall oppdrag for de med løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter har gått ned i området Øyer sør de siste årene. Etter rådmannens vurdering vil 
oppkjøring av løype for hundekjøring kunne ivaretas av de med løyve for ervervsmessig 
kjøring i Øyer sør, og det er unødvendig å kjøre snøscooter fra Sjusjøen, når det ligger til rette 
og er kapasitet til å ivareta dette på en god måte med leiekjører lokalt. Etter rådmannens 
vurdering vill dette også, totalt sett, medføre mindre kjøring i utmark, noe som er i samsvar 
med intensjonene i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  

Ved Malmtjernet krysser hundeløypa et område,  definert som viktig naturområde i 
Naturbasen. Området ved Malmtjerne er et viltig leveområde og hekkeområde for 
våtmarksfugler. Saken er forelagt Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland og de 
har i mail av  20.11.2018 meldt at tiltaket ikke vil være i konflikt med viktige natur verdier. 

Rådmannen kan heller ikke se at etablering av omsøkt trase for hundekjøring vil være i 
konflikt med viktige naturverdier i området, jf nml §§ 8-12. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sjusjøen Husky Tours v/ Ida Nilseng og Leif Tore Lie tillatelse til bruk av 
snøscooter for oppkjøring av løype for hundekjøring i området Pellestova – Kriksvika. Dette 
iht vedlagte kart.  

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for 2 år - sesongen 2018/2019 og 2019/2020. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører med godkjent løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i Øyer kommune.  

- Tillatelsen gjelder grunnpreparering av løype for hundekjøring iht vedlagte kart. 

- Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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OPPKJØRING AV SPOR MED SNØSCOOTER FOR LEDING AV ELG. - VILTTILTAK FOR Å 
REDUSERE ANTALL VILTPÅKJØRSLER PÅ JERNBANEN 
 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/2604     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Ettersøkslaget i Øyer søker om tillatelse til å kjøre opp spor med snøscooter for leding av elg 
langs Losna. Dette som vilttiltak for å redusere antall viltpåkjørsler på Jernbanen. Vinteren 
2018 ble det påkjørt mye elg langs jernbanen i Øyer. Etter rådmannens vurdering er det 
positivt at det iverksettes tiltak som vil kunne redusere antall viltpåkjørsler på jernbanen og 
som vil bidra til å lede elg vekk fra jernbanesporet. Etter rådmannens vurdering vil ikke en 
begrenset bruk av snøscooter, for oppkjøring av spor langs Losna, representere noen 
vesentlig skade eller ulempe  på natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Rådmannen foreslår med hjemmel i  § 6 i 
Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at 
ettersøkslaget i Øyer får tillatelse til oppkjøring av spor med snøscooter for leding av elg 
langs Losna, som vilttiltak for å redusere antall viltpåkjørsler på Jernbanen.  

Saksutredning: 
Ettersøkslaget i Øyer søker om tillatelse til å kjøre opp spor med snøscooter for leding av elg 
langs Losna. Dette som vilttiltak for å redusere antall viltpåkjørsler på Jernbanen. 
 
Vinteren 2018 ble det påkjørt mye elg på jernbanen oppover Gudbrandsdalen. Øyer var en av 
de kommunene som ble hardest rammet, med totalt 42 påkjørte elger. Mange av disse ble 
påkjørt på strekningen mellom Tretten stasjon og Nordmedlia, altså på baksida langs Losna. 
 
Bane Nord inviterte den 22.10.2018 kommunene oppover Gudbrandsdalen til et møte, for å 
diskutere mulige tiltak for å redusere antall viltpåkjørsler på jernbanen. Fra kommunene ble 
det meldt om behov for rydding av lauvskog langs jernbanen. Det ble videre vist til at man for 
noen år siden hadde kjørt opp og brøytet enkelte veger, og kjørt opp spor med snøscooter og 
tråkkemaskin på Losna for å lede elgen vekk fra jernbanen.   
 
Både kommunene og Bane Nord var enige om at det var viktig å få redusert antall viltulykker 
på jernbanen. Bane Nord skulle jobbe videre med spørsmål om videre rydding /sprøyting av 
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lauvoppslag langs jernbanen. Kommunene skulle lage oversikt/plan over veger og traseer 
som kunne brøytes, og løyper som kunne kjøres opp med snøscooter.  
Ettersøkslaget i Øyer har i ettertid sett på dette og laget en oversikt/plan over veger og 
traseer som kan brøytes, og løype som  kan kjøres opp med snøscooter. 
Spor for leding av elg som skal kjøres med snøscooter/tråkkemaskin vil følge strandkanten 
langs Losna, fra Vike Søre til grense Ringebu. Herfra vil det bli kjørt en tilsvarende trase videre 
nordover til Fåvang. 

Lovgrunnlaget: 
Etter § 3i 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. 

Oppkjøring av trase for leding av elg som vilttiltak er ikke direkte hjemlet i Lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag og må behandles som dispensasjonssak etter § 6 i forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
Etter § 6 i Nasjonal 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 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 §§ 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 rådmannens vurdering er det positivt at det iverksettes tiltak som vil kunne redusere 
antall viltpåkjørsler på jernbanen. Det er etter rådmannens vurdering svært viktig å få ledet 
vekk elg fra jernbanesporet. På baksida langs Losna ligger det mange gårder. Mellom jordene 
til disse gårdene og Losna, er det mange kantsoner med lauvskog, som egner seg som 
vinterbeite for elgen. Hvis man får brøytet opp noen veger langs disse jordene, og tråkket en 
trase ut mot Losna, så har elgen mulighet til å benytte disse kantsonene til beite, uten å 
måtte gå i jernbanesporet. Det vil ikke være nødvendig å kjøre opp dette sporet mange 
ganger i løpet av vinteren.  

Etter rådmannens vurdering vil ikke en begrenset bruk av snøscooter, for oppkjøring av spor 
langs Losna, representere noen vesentlig skade eller ulempe  på natur eller naturmiljø, med 
dens biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får ettersøkslaget i Øyer tillatelse til oppkjøring av spor med snøscooter for leding 
av elg langs Losna, som vilttiltak for å redusere antall viltpåkjørsler på Jernbanen. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

-Kjøring i utmark skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
 


