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PLANID 153B - LISETRA 2 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 153b  
Arkivsaksnr.: 15/1980     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/17 Planutvalget 05.12.2017 
  
 
Vedlegg: 
Plankart, 21.11.2017 
Planbestemmelser, 20.11.2017 
Planbeskrivelse, 20.11.2017 
ROS-analyse, 20.11.2017 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Gjeldende planbestemmelser 
Gjeldende plankart 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge ut 
reguleringsplan for Lisætra 2, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 20.11.2017, 
ut til offentlig ettersyn med rådmannens forslag til endringer: 
 
Nye punkt i bestemmelsene 
9.1    Skiløyper 
 
Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være istandsatt 
og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. Skiløypene kan 
benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 
 
9.2   Byggeområde BFF18 
Før område BFF18 kan bebygges må hele område  ryddes for ulovlig dumpet masse. 
Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
 
 
For deler av planområdet gjelder det fremdeles et midlertidig forbud mot tiltak, jf. plan- og 
bygningsloven § 13-1. Dette bortfaller når det fattes endelig vedtak om plan.  
 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller:  
Reguleringsplanen er utarbeidet av Arkitektkontoret per.a.tofthagen på vegne av Hafjell 
Nord AS / Liesetra Infra AS. 
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Beliggenhet og atkomst: 
 
Planområde Lisætra2 er et delvis utbygd planområde som ligger på nordsiden av Hafjell 
alpinanlegg. Området har adkomst via fv. 312 og Hornsjøvegen. 
 

 
 
 
Gjeldende plan for planområdet: 
Reguleringsplan for Lisætra 2, sist revidert 27.1.11 – skal erstattes 
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Formålet med planarbeidet/ revisjon av planen 
I utgangspunktet startet revisjonen med et ønske fra forslagsstiller om å endre 
planbestemmelsene slik at de ble mer i tråd med det da nylig regulerte naboområdet, 
Sæterberget. Intensjonen var da å kun endre bestemmelsene og ikke plankartet.  
 
Etter en stund ble det fra kommunen satt frem krav om at plankartet også måtte endres da 
det flere steder ikke var samsvar mellom eiendomsgrenser og formålsgrenser i planen. 
Kommunen ønsket at det ble rette opp der dette lot seg gjøre. Videre ble det avdekket at 
opparbeidet veg nord i planområdet ikke var anlagt i tråd med eksisterende plan.  
 
Gjennom revisjonsprosessen har forslagsstiller gått noe tilbake på ønske om å øke 
utnyttelsesgraden på tomtene, så planforslaget har nå fremdeles særpreget til Lisætra2 
planen, med noe mindre utnyttelsesgrad. 
 
Planprosess 
Det ble avholdt oppstartmøte i Øyer Kommune 30.10.2015 med gjennomgang av 
planprosessen. Forslag til endrede reguleringsbestemmelser ble oversendt før møtet.  
Kunngjøring om oppstart av planarbeid ble varslet med brev/E-post til berørte parter 
18.12.2015 og annonse i Lillehammer Byavis 23.12.2015. Frist for merknader ble satt til 
10.1.2016. Fylkesmannen i Oppland fikk forlenget frist til 22.1.2016. 
 
Endring og oppgradering av plankartet på en del punkter ble varslet 6.4.2016 av Øyer 
kommune. 
 
Medvirkning 
Berørte naboer og grunneiere er tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. Kommunen har avholdt møter med 
velforeningene, og befart skiløypene. 
 
Konsekvensvurderinger 
Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Lisætra 2, og vil derfor ikke 
omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor ikke utarbeidet planprogram 
etter pbl § 12-9. 
 
Det er foreslått en noe økt arealutnytting på et mindre område nordøst i planområdet. 
Begrunnelse og konsekvenser av dette er omtalt i planbeskrivelsen. 
 
Planforslaget 
Planforslaget viderefører i all hovedsak prinsippene i gjeldende plan. Arealformål endres i 
samsvar med gjeldende plan- og bygningslov.  
 
Det gjøres et plangrep mht evakuering og beredskap, ved at det lages gjennomgående veg i 
feltet fra Hornsjøvegen slik at det kan kjøres til øvre del av Furtholoa både via 
Høghaugvegen og Furtholoa. 
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 Enkelttomter 
Gesims- og mønehøyder økes fra hhv 3,1 m og 5,5 m til 3,5 m og 5,9 m. 
Det tillates oppstuggu. Det blir ikke anledning til å trekke denne utenfor veggene til 
hovedskipet. Mønehøyde på oppstuggu blir 6,2 m. 
Det tillates underetasje der tomteforholdene legger til rette for dette. 
For alle tomtene økes terrasseareal med 10 m2. 
For tomtene i BFF 15-17 økes tillatt maksimalt bruksareal (BRA) med 10 m2.  
Innenfor BFF 15-17 økes tillatt størrelse på anneks med 10 m2 til totalt 30 m2 og 
tillatt størrelse på uthus/garasje med 20 m2 til totalt 40 m2. 
Innen BFF 1-14 økes tillatt størrelse på uthus/garasje med 10 m2 fra 20 m2 til 30 m2. 
Størrelsen på anneks videreføres med 20 m2.  
 

 Tuntomt 
Det er ikke tuntomt i gjeldende plan. Det legges opp til mulighet for 24 leiligheter a 
80 m2, med fire leiligheter pr bygg. BYA på tomten blir da 28 %. Gesims- og 
mønehøyde 5,9 m og 8,95 m. Tuntomten kan eventuelt bebygges som 4 
enkelttomter etter samme bestemmelser som for BFF 15-17. 
 

 Gjennomkjøring 
 
I kartgrunnlag fra 1920 vises en eldre ferdselsåre i omtrent samme led som dagens 
Høghaugvegen. I reguleringsplan for Lisetra (1996) var vegen regulert som kjøreveg 
til eksisterende og planlagte hyttefelt. I reguleringsplan for Lisætra 2 ble denne 
vegen «nedgradert» til landbruksveg.  
 

      
Bildene over viser vegen i reguleringsplanene fra 1996 (Lisetra) og 2005 (Lisætra 2) 
 
Med fokus på trafikksikkerhet og beredskap foreslås det nå å gjenåpne denne vegen 
som permanent kjøreveg. Dette vil gjøre at store deler av planområde har alternative 
evakueringsruter dersom dette skulle være nødvendig, f.eks. ved brann. 
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 Skiløyper og grønnstruktur 

Det er omgjort noe mht. hovedskiløype og sekundærløype. Hovedskiløype skal være 
7 meter bred og sekundærløype skal være 5 m bred. Hovedskiløypa henger sammen 
med skiløypenettet i reguleringsplan for Sæterberget. Forslagsstiller eier store deler 
av hovedskiløypenettet. Noen skiløyper er endret til grønt turdrag. Dette for å legge 
til rette for at beboere skal komme seg enkelt ut i løypenettet, uten at det forventes 
at det skal anlegges skiløype med en gitt kvalitet.  
 
Det foreslås at skiløypene skal kunne brukes til sykkel og gange i barmarkssesongen. 
 

 Fareområde 
Noen tomter som grenser ut mot Mosåa er i kartgrunnlaget vist som 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det settes krav om dokumentasjon på at 
byggegrunnen er forsvarlig før det gis tillatelse til tiltak på tomtene. 

 
Vurdering: 
Rådmannen mener nå at planen har en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn. 
Det har vært tett dialog med forslagsstiller om form og innhold. En revisjon av en tidligere 
vedtatt plan kan være utfordrende.  
 
Det har vært møter med velforeningene og befaring av skiløyper. Det er stort engasjement 
blant beboere og velforeningene og det er vanskelig å tilfredsstille de ulike interessene, da 
disse ofte er motstridende. 
 
Ad enkelttomter 
I tabellen under vises fordelingen av totalt antall enkelttomter samt antall ubebygde tomter. 

BFF Tot. / ubebygd BFF Tot. / ubebygd BFF Tot. / ubebygd 

BFF 1 27/3 BFF 7 4/2 BFF 13 15/3 

BFF 2 5/1 BFF 8 7/1 BFF 14 19/1 

BFF 3 27/7 BFF 9  15/10 BFF 15 25/15 

BFF 4 7/- BFF 10 9/2 BFF 16 24/15 

BFF 5  11/2 BFF 11 21/3 BFF 17 18/18 

BFF 6 13/1 BFF 12 9/3 BFF 18 24 el 4/ 24 el 4*  
* det er tillatt 24 leiligheter fordelt på 6 bygg. Alternativt kan det bebygges som 4 

fritidstomter. 
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Tomtereserven i planen er 86 enkelttomter, samt utviklingen av BFF18. Det er derfor viktig å 
ha gode planbestemmelser som resterende tomter skal bygges etter. Møne- og 
gesimshøyde justeres opp for å være noe mer fremtidsrettet blant annet med tanke på økte 
krav til isolasjon.  
 
I BFF 1-14 har det for rådmannen vært viktig å ikke endre for mye mht utnyttelsesgrad. 
Rådmannen har derfor anbefalt at størrelsen på anneks ikke økes i denne delen av planen. 
Dette har forslagsstiller imøtekommet. At uthus/garasje tillates økt med 10 m2 begrunnes 
med at det ofte er ønskelig med noe mer plass i en garasje foruten om biloppstillingsplass. 
Forslagsstiller har ønske om å øke utnyttelsesgraden på BFF 15-17 med 10 m2. Dette anser 
rådmannen som uproblematisk. I overensstemmelse med forslagsstiller foreslås det kun å 
øke anneks med 10 m2 i denne delen av planen og garasje/uthus med 20 m2. Da blir ikke 
kontrastene til BFF1-14 så store. 
 
Ad. oppstuggu 
Rådmannen har akseptert at mulighet for oppstuggu inntas i planen, men har satt som krav 
at denne trekkes inn på taket av hovedskipet. Det blir da ingen egne gesimsmål for 
oppstuggu. Dette vil minske uttrykket betraktelig.  
 
Ad tuntomt 
Forslag til tuntomt aksepteres, men det er nødvendig å knytte et rekkefølgekrav til tomten. 
Det må settes en rekkefølgebestemmelse om at tomten ikke kan bebygges før den ulovlige 
fyllingen er fjernet. 
 
Rådmannen foreslår følgende rekkefølgebestemmelse: «Før område BFF18 kan bebygges 
må hele område  ryddes for ulovlig dumpet masse. Uavhengig av om område skal bebygges 
som tuntomt eller som enkelttomter.»  
 
Ad tomtegrenser og formålsgrenser 
Det er fremdeles noe overlappende tomtegrenser og formålsgrenser for skiløyper, men 
dette kan ikke løses i planforslaget på de tomtene som allerede er bebygd/solgt. For å 
kunne realisere tiltak over disse eiendommene må grunneier gi aksept for tiltaket.  
 
For å få minst mulig overlapp mellom formålsgrenser og tomtegrenser forutsetter 
kommunen at forslagsstiller justerer sine usolgte tomter slik at formålsgrensene ikke 
overlapper tomtegrenser på usolgte tomter.  
 
Skiløyper 
Det er lagt inn skiløype på 8 hyttetomter for å få regulert inn bredere trase på ny 
hovedskiløype – BST2. Det er regulert skiløype der i gjeldende plan, men denne breddes nå 
for å få status som hovedskiløypetrase. Dette berører hver tomt i 2 m bredde. Lengdene på 
tomtene er i snitt 50 m, så ca 100 m2 pr tomt foreslås omregulert. 

 
4 tomter som grenser inn til øvre del 
av BST4 har allerede regulert inn 
skiløype på sine tomter. Dette er en 
videreføring av gjeldende plan, og 
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medfører ingen endring. Denne løypen er i dag ikke opparbeidet, men det kan være viktig å 
sikre denne da et område noe sør for planen er vurdert som mulig omregulert fra landbruk 
til fritidsformål. 
 
Utvidelse/opparbeidelse av skiløyper på annen manns grunn vil ikke la seg gjennomføre 
uten samtykke fra grunneier. Dette gjelder både for foreslått breddeutvidelse på BST2 og 
opprettelse av BST4. Enn så lenge finnes det løypemaskiner som kan kjøre på 5 m bredde.  
 
Nord i Furtholoa kom skiløype i konflikt mellom landbrukseiendom 28/1 og allerede fradelte 
fritidsstomter. Tomteeierne ønsker ikke å avgi areal til skiløype, så der det er solgte tomter 
legges skiløype ut på 28/1 på en strekning på ca. 185 m. Dette vil utgjøre ca. 450 m2.  Også 
for denne skiløypa (sekundærløype) vil det kreve tillatelse fra samtlige berørte grunneiere 
for å kunne opparbeides. I forrige måned ble kommunen også oppmerksom på at Hafjell 
Nord AS heller ikke eier hele arealet for BST5 i vest (se svart ring). 
 

 
 
 
Oppsummering: 
Rådmannen mener at endringen som er foreslått gjør reguleringsplanforslaget til et bedre 
styringsverktøy for området. Dersom også usolgte tomters grenser rettes til å sammenfalle 
med formålsgrenser i planforslaget vil dette bedre plansituasjonen i området. Rådmannen 
anbefaler at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
I et allerede bebygd område vil det alltid være uenighet om løsninger som velges, men 
samlet sett er dette fremtidsrettet løsning. 
 
Rådmannen og forslagsstiller er ikke kommet til enighet om hvor mange byggeområder som 
skal omfattes av rekkefølgebestemmelse om ferdigstillelse av hovedskiløyper. Rådmannen 
foreslår at også BFF17 omfattes av bestemmelsen. På arealet der BFF18  er innregulert med 
byggeområdet er det gjennomført en tilsynssak og kommunen mener dette dreier seg om 
en ulovlig utfylling av terrenget. En slik fylling kan ikke utgjøre byggegrunn, og grunneier må 
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fjerne fyllingen før området kan bebygges. Rådmannen ønsker derfor å innta en 
rekkefølgebestemmelse om dette også. 
 
Rådmannens forslag til rekkefølgebestemmelser: 
9.1    Skiløyper 
 

Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være 
istandsatt og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. 
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 

 
9.2   Byggeområde BFF18 
 Før område BFF18 kan bebygges må hele område ryddes for ulovlig dumpet masse. 

Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge ut 
reguleringsplan for Lisætra 2, med plankart datert 21.11.2017 og reguleringsbestemmelser 
datert 20.11.2017, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i 
rekkefølgebestemmelser: 
 
9.1    Skiløyper 
 

Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være 
istandsatt og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. 
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 

 
9.2   Byggeområde BFF18 
 Før område BFF18 kan bebygges må hele område ryddes for ulovlig dumpet masse. 

Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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201A REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA 
FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201 a  
Arkivsaksnr.: 17/1334     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/17 Planutvalget 05.12.2017 
  
 
Vedlegg: 
1. Planprogram, datert 25.11.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader ved varsel om oppstart og høring av planprogram 
- Fylkesmannen i Oppland, datert 19.9.2017 
- Oppland Fylkeskommune, datert 11.9.2017 
- Statens vegvesen, datert 12.9.2017 
- Sameiet på Pellestova, datert 7.9.2017 
 
Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Pellestova. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å sikre og styrke Hotellet på Pellestova. En viktig del av 
prosessen er derfor å regulere hotellet med tilhørende fasiliteter til Hotellformål, samt å 
sikre mulighetene til å utvide hotellet i fremtiden. Det er videre et behov for å legge til rette 
for mer aktivitet på Pellestova som skaper mer omsetning for hotellet. Til tross for at 
driftsresultatet på hotellet på Pellestova siste år nærmer seg å gå i balanse, har hotellet 
vært driftet med store underskudd i forbindelse med oppgraderinger av hotellet. Det har 
vært en bevist strategi å bygge et solid grunnlag for langsiktig drift av hotellet. 
Fremtidsutsiktene er lyse, under forutsetning av at det skapes mer aktivitet rundt hotellet. 
 
Planprogrammet 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.  
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Pellestova Hotell AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger sørøst for Hafjelltoppen, rett nord for Hundersetra: 
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Området har adkomst opp på Sørsiden av Hafjell alpinanlegg, fra E6, fylkesveg 312 og 361 
via Hundersetervegen. 
 
Hensikten med planforslaget 
Hovedformålet med planendringen å sikre fremtidig drift av hotellet. For å sikre dette i 
detaljreguleringsplanen, ønskes det å fremme tre ulike endringsforslag i planen. Disse tre 
endringene er beskrevet som tre plantema: 

 Plantema 1: Pellestova Hotell - presisering av hotellets formål og innhold.  
Pellestova er i dag regulert til «bevertning/herberge». Detaljreguleringsplanen vil sikre 
hotellets formål ved å regulere dette til hotell med tilhørende bestemmelser som sikrer 
at hotellet opprettholder sin funksjon. Planprosessen skal også se på muligheten for å 
bygge på hotellet med flere rom, samt utrede og vurdere muligheten for å bygge en ny 
skicafè.   

 Plantema 2: Bygging av 40 leiligheter.  
Gjeldende reguleringsplan åpner for at det skal kunne bygges inntil 90 leiligheter på 
Pellestova. Det er i dag bygget 50 leiligheter som ligger omkranset rundt Hotellet. Det vil 
med andre ord si at det er et restpotensial i gjeldende plan for å bygge 40 nye leiligheter 
for utleie. Forslagsstiller ønsker at disse nye leilighetene skal reguleres til 
fritidsleiligheter som ikke har krav til utleie, men som har rett til å leie ut. Dette 
forholdet vil være en omregulering av gjeldende plan, fra utleieleiligheter til 
fritidsleiligheter. 
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 Plantema 3: Konvertering fra gammel til ny planlov og teknisk forskrift, herunder 
revidere plankart og bestemmelser i henhold til tidligere vedtak i Øyer kommune. 
Reguleringsplanen må også vurdere reguleringsformålet for de 50 eksisterende 
leilighetene som er bygget omkring hotellet i dag. Øyer kommune har tidligere fattet et 
politisk vedtak i kommunen om at det er 35 leiligheter som her rett til utleie og 15 
leiligheter som har krav til utleie (KST-sak 56/10, 2.9.2010).  Kommunen må i 
planprosessen vurdere om reguleringsformålet her skal endres til f.eks. blandet «fritids- 
og turistformål» og «fritidsbebyggelse», slik at planen er i tråd med de politiske 
vedtakene som er fattet tidligere. 

 
 
Gjeldende plan 

 
Planavgrensningen forholder seg i all hovedsak til gjeldende planavgrensning. Det er 
foreslått en mindre utvidelse i form av justering av plangrensen mot øst og nordøst. 
Bakgrunnen for dette er at terrenget her allerede er bearbeidet, og at det dermed synes 
naturlig å avklare planstatus for disse arealene.  
 
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at denne reguleringen ikke vil 
medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn. Kommunen stilte likevel i 
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oppstartsmøte i juni 2017 krav til at det skulle utarbeides et planprogram i forbindelse med 
varsel om oppstart, pga. endret arealformål på deler av området. Dette for å klargjøre 
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegg for 
medvirkning, alternative løsninger, samt behovet for utredninger. På bakgrunn av endret 
KU-forskrift skal planen behandles etter § 6 pkt. b – vedlegg 1 pkt. 25 i ny forskrift. 
 
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 i GD 12.7.2017, samt brev til berørte parter samme dag.  
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 10.9.2017. Det kom inn 5 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Under følger et kort resyme av de merknadene som 
berører planprogrammet, med rådmannens kommentar. 
 
Fylkesmannen i Oppland (FM), datert 19.9.2017 
Fylkesmannen i Oppland viser til oversendelse med godt opplysende varsel om oppstart av 
reguleringsarbeider på Pellestova. Varselet er å forstå som en revisjon av gjeldende plan, 
med en mindre utvidelse av planområdet. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for 
næringsformål, og tilsvarende kommunedelplan har etter sist vedtak fulgt opp dette og 
avsatt arealene ved Pellestova til næringsformål. 
Etter vedtak av reguleringsplanen har det vært en lengre diskusjon vedrørende 
utleieklausuler, sett i forhold til gjeldende planformål. Dette for å sikre oppfølging av 
intensjonen i gjeldende plan og føringer i daværende fylkesdelplan for Rondane. 
Bestemmelsene har etter det FM kjenner til gjennom årenes løp blitt vesentlig uthult og 
endret, slik at en nå i hovedsak sitter igjen med privateide leiligheter i tillegg til ordinære 
hotellrom. 
 
I planmaterialet henvises til planbestemmelsene i gjeldende reguleringsplan som åpner for 
oppføring av inntil 90 utleieenheter (jf. pkt. 4.1 og 4.2). Det blir oppgitt at 50 leiligheter er 
bygd ut i dag, dvs. det gjenstår 40 enheter etter denne planen. Etter 
reguleringsbestemmelsene som følger planen i kommunens planregister går det tydelig 
fram at dette skal være utleieenheter. FM ser likevel ikke bort fra at kommunen har 
dispensert fra dette kravet i ettertid, uten at reguleringsbestemmelsene er oppdatert 
tilsvarende. 
 
FM viser videre til at det ble vedtatt ny regional plan Rondane Sølnkletten som hadde 
virkning fra 17.09.2013. I denne planen ligger Pellestova innenfor planområdet, men utenfor 
vedtatte hensynssoner. Ny regional plan gir dermed og i praksis få/ingen føringer på 
villreinområdet for denne konkrete plansaken. Den forrige overordna planen på 
villreinområdet, fylkesdelplan for Rondane, etablerte en stor influenssone, med tydeligere 
føringer om å prioritere reiselivsutvikling framfor hyttebygging her. Graden av 
influensområde var knyttet opp mot tiltakenes avstand til leveområdene som for Pellestova 
ble anslått til om lag 4 kilometer. 
 
Tiltakshaver konkluderer med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. FM 
minner om at det gjelder ny konsekvensutredningsforskrift (KU-forskrift) fra 1.7.2017, dvs. 
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etter at det ble meldt oppstart. Planen skal dermed vurderes etter ny KU-forskrift. FM tar 
likevel forslagsstillers konklusjon om KU-krav til etterretning, men forutsetter at dette er 
avklart med Øyer kommune. 
 
Som forslagsstiller peker på ligger Pellestova i dag sentralt i et svært mye brukt felles 
friluftsområde, særlig vinterstid. Pellestova ligger innerst i Hundersetervegen på vinterstid, 
og utgjør på den måten «utkanten» av reiselivsområdet i Hafjellområdet, mot nevnte og 
svært viktige felles friluftsområder.  
Øyer kommune meldte oppstart for revisjon av kommunedelplan for Øyer sør i 2015 og 
betydelig utviding av planområdet i 2016. I vårt brev 22.6.2016 knyttet til denne saken er vi 
svært opptatt av å sikre felles friluftsområder av nasjonal/vesentlig regional betydning i 
fjellet mellom Nordseter og Hunderseter. Myrområdene her har også verdi for flere rødlista 
fuglearter, i tillegg til at det grenser inn mot viktige barmarksbeiter for villrein i Rondane sør. 
 
Fylkesmannen mener foreslått utbygging legger press på nevnte interesser. Vår klare 
oppfordring er dermed at kommunen ser videre utvikling av Pellestova i en større 
sammenheng, og vurderer tiltaket som et innspill til revisjon av kommunedelplan for Øyer 
sør, der det altså er en pågående planprosess på gang. Som en del av denne prosessen 
forventer FM at kommunen vurderer etablering av ei «fjellgrense» for hvor langt inn i fjellet 
en ønsker utbygging. Videre at kanaliserende og avbøtende tiltak, for å sikre naturverdier og 
viktige friluftsområder, blir vurdert. 
 
Dersom kommunen velger å gå videre med innmeldte planer nå, er FM opptatt av at det 
legges særlig vekt på landskapstilpasning av planlagt ny bebyggelse, slik det også skisseres i 
planbeskrivelsen. Videre bør energiløsninger for området blir vurdert ut fra hensyn til klima 
og energieffektivitet jf. statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. 
Tilrettelegging for vannbåren varme, lavenergibygg eller bygg med passivhusstandard bør 
vurderes. Fylkesmannen ber også om at transportløsninger blir vurdert. Det bør bl.a. ses på 
muligheter for redusert transportbehov internt i området og betjening av området med 
kollektivtransport. 
 
 Rådmannen tar merknadene etteretning.  

Rådmannen ønsker å oprettholde aktiviteten på Pellestova og ønsker at driften av 
hotellet skal ha det næringsgrunnalget de trenger for en sikker drift. Når det gjelder de 
eksisterende utleieleilighetene har kommunen fattet vedtak i saken ang. utleiekrav på 
Pellestova i 2010. Fylkesmannen har i ettertid bedt om redegjørelser for dette vedtaket. 
Øyer kommune har blant annet gitt tilbakemelding om at omregulering av Pellestova 
kan være aktuelt. På tampen av 2015 opprettet Øyer kommune et saksutvalg som så 
nærmere på varme og kallde senger. En av saksutvalgets konklusjoner i 2016 var å se på 
en omregulerings av Pellestova.  
 
Når det gjelder revideringen av Kommunedelplanen for Øyer sør, er denne forsinket pga. 
arbeidet med Kommuneplanens arealdel.  Kommunen har i forbindelse med både 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Øyer sør sett på muligheten for en 
fjellgrense. Foreløpig er dette ikke landet på grunn av at det ikke finnes en «fjellgrense» i 
Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Det nærmeste er en markagrense, men den 
gjelder kun for kommuner som omfattes av Oslomarka og Markaloven.  
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Øyer kommune vedtok i 2006 reguleringsplanen som omfattes bygging av 90 leiligheter 
med de konsekvensene en slik utbygging har. Denne planendringen er om disse 
leilighetene skal ha utleieplikt eller ikke. Tilsvarende endring som Pellestova ønsker nå,  
er allerede gjort på Ilsetra, der deler av eksisterende bebyggelse er endret fra «varme 
senger» til fritidsbebyggelse (kalde senger), samt at noe av den nye bebyggelsen er 
oppført  som fritidsbebyggelse.  
 
Når det gjelder de 40 nye leilighetene så ønsker forslagsstiller å endre plasseringen på 
disse. De tenkes «flyttet» fra den øvre delen av planområdet, til den nedre delen av 
planområdet. Bakgrunnen for dette er at det ønskes å dempe inngrep i terrenget og 
fjernvirkning, samt fullføre et helhetlig uttrykk på bebyggelsen i fremkant slik at 
Pellestova fremstår med et helhetlig, dempet uttrykk. Det er på bakgrunn av dette 
foreslått å bygge leilighetene lavere i terrenget, med et dempet uttrykk.  
 
Forslagsstiller er tydelig på at å bygge de siste 40 leilighetene, med de forutsetningene 
som er nevnt ovenfor, er en del av en planlagt strategi for å sikre at hotellet på 
Pellestova får et bærekraftig driftsgrunnlag i fremtiden. For å kunne gjennomføre 
ovenfor nevnte forhold, er det behov for å omregulere reguleringsplanen for Pellestova. 
En omregulering som dette vil trolig gi Pellestova hotell et bedre driftsgrunnlag.  
 

Oppland Fylkeskommune (OFK), datert 11.9.2017 
Oppland fylkeskommune viser til at det er positivt at planen oppdateres til i henhold til ny 
planlov og gjeldende regelverk. En revidering av planen gir mulighet til å vurdere om 
gjeldende reguleringsplan og planbestemmelser med utleieleiligheter med krav om 
kommersiell drift, er hensiktsmessige med tanke på ønsket aktivitet i området.  
 
I hovedsak viser OFK til at planprogrammet fyller vilkårene iht. plan- og bygningslovens § 4-
1, og at planprogrammet gir gode rammer for gjennomføringen av planprosessen. 
Endringen fra varme til kalde senger er imidlertid lite beskrevet hva gjelder konsekvensene 
for denne endringen. Denne endringen innebærer at en stor andel av boenhetene i 
planområdet ikke lenger er «varme senger».  
 
Behovet for og tilgangen på kommersielle senger er et viktig tema. Pellestova har en 
nær beliggenhet til det gode langrennstilbudet i Øyerfjellet. Øvrige uteleieenheter i Hafjell 
ligger i hovedsak i tilknytning til alpinanlegget, og har ikke den samme gode tilgangen til 
fjellområdet og langrennsløypene. OFK mener at en vurdering av behovet for næringsareal 
og kommersielle senger i denne delen av Hafjellområdet burde sees i en større 
sammenheng, gjennom revisjon av kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Dette er viktige tema for utviklingen av en destinasjon som Hafjell. I planprogrammet for 
revisjon av kommunedelplanen er vurdering av områder for turistrelatert 
næringsvirksomhet, og næringsvirksomhet med tanke på utleieleiligheter sentrale tema. 
Dersom kommunen velger å revidere reguleringsplanen allerede nå forventer OFK at disse 
vurderingene tas inn i planbeskrivelsen til reguleringsplanen. 
Regional planstrategi 2016-2020 - Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid slår fast hvilke 
ambisjoner OFK har i forhold til å nå visjonen om et klimanøytralt Oppland innen 2025, med 
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grønn og bærekraftig verdiskaping og bærekraftig velferd og trivsel. Det grønne skiftet retter 
seg mot å redusere klimautslipp og utnytte ressursene bedre. Et av flere utviklingsområder 
er bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling relatert til fritidsinnbyggere. 
 
OFK oppfordrer til at fokus på klimatiltak innarbeides i planarbeidet, og at det gjøres 
vurderinger av energiforbruk, transportbehov og alternative transportløsninger der det er 
aktuelt. Dette vil også være i tråd med kommunens energi- og klimaplan, hvor det er et 
langsiktig mål å vektlegge klima- og energimål i arealplanleggingen. 
 
Oppland fylkeskommune viser avslutningsvis til at kulturminner skal varsles i henhold til 
kulturminneloven, dersom det gjøres funn i forbindelse med utbygging. 
 
 Rådmannen viser til  at vurdering i forhold til konsekvenser vil bli gjennomført og 

beskrevet i planens planbeskrivelse når denne blir utarbeidet. En viktig del av denne 
prosessen vil være å se på det potensialet som hotellet på Pellestova vil representere, 
hva gjelder hotellrom med høy standard. Kombinasjonen av både fritidsbebyggelse og 
utleieenheter er for forsalgsstiller viktig. For å kunne forsvare investeringer som styrker 
sikker og langsiktig drift av hotellet, er det behov for også å bygge fritidsleiligheter.  
Konsekvensutredningen til planen må vurdere om fritidsleilighetene sammen med utleie 
av hotellrom vil sikre driften ved hotellets fasiliteter med bevertning som restaurant, 
cafè mv.  
 
Klima og energi vil bli omtalt i planens ROS-analyse og planbeskrivelse som egne tema. 
Kulturminnner blir automatisk ivaretatt i forbindelse emd planprosess og påfølgende 
utbygging.   
 
 

Statens vegvesen, datert 12.9.2017 
Statens viser mottatt varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for 
Pellestova i Øyer kommune. Endringen av plan vil ikke føre til økt transport i forhold til det 
som vil genereres av gjeldende plan. Statens vegvesen ber om at trafikksikkerhet vektlegges 
i videre planarbeid og at snuplass/tilgjengelighet for buss tas inn i planen. 
 
 Rådmannen tar merknadene til etterretning og følger opp innspillet i det videre 

planarbeidet. 
 

NVE, datert 5.8.2017 
NVE viste i sin merknad til varsel opp oppstart til «Sjekklisten for reguleringsplan – vurdering 
av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. NVE hadde ikke merknader til 
planprogrammet. 
 
 Rådmannen tar merknadene til orientering og følger opp innspillet i det videre 

planarbeidet. 
 
Sameiet på Pellestova, datert 07.09.2017 
Sameiet består i dag av 50 leiligheter, der 15 av leilighetene har krav om utleie. Det er åpnet 
for å bygge ytterligere 40 leiligheter. Sameiet er positiv til det aller meste som har skjedd på 
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Pellestova siden nåværende eier overtok i 2012. Eierne av leilighetene og hotellet har 
mange sammenfallende interesser og har godt samarbeid om flere praktiske ordninger. 
Pellestova oppleves i dag som et sted som har greid å gjenreise et moderne fjellhotell og 
samtidig beholde den folkelige sjarmen, sjela og grepet om fjellfolket. Sameiet ser positivt 
på at eier ønsker å ruste opp hotelldriften for fremtiden og slik skape forutsigbarhet for 
både arbeidsplasser, eiere av leiligheter og allmennhetens tilbud i området. 
 
Sameiet har vært forberedt på at byggetrinn 2 en gang ville bli realisert. Det primære for alle 
leilighetseiere på Pellestova er at kvaliteter og verdi av eksisterende bebyggelse ikke 
forringes som konsekvens av denne videreutviklingen. Spesielt trekkes utsikt mot fjellet og 
Reinsvann innenfra leiligheter og fra terrassene er av særskilt stor verdi og en meget viktig 
del av grunnlaget for kjøp av leilighet. Sameiet har kjøpt leilighet med utgangspunkt i den 
vedtatte reguleringsplanen fra 2006, der plassering og høyder på fremtidig bebyggelse 
fremkommer. Det er sentralt å beholde særpreget og egenarten ved Pellestova. I praksis 
betyr dette å beholde en begrenset utnyttelsesgrad, lave byggehøyder, nøktern 
leilighetsstørrelse og tradisjonell byggeskikk som er tilpasset de bygningene som allerede er 
der. For oss er også fjernvirkningen av bygningsmassen en sentral kvalitet. Slik Sameiet ser 
det er det mange nok andre steder, både nasjonalt og lokalt, som tilbyr andre kvaliteter. 
 
Sameiet har oppsummert sine hovedpunkter som følger: 

 1. Stedskarakter og omgivelseskvaliteter. 

 2. Ny bebyggelse og eksisterende leiligheter. 

 3. Utleieplikten. 
 
Avslutningsvis har Sameiet følgende oppsummering: 
Sameiet er invitert til å komme med kommentarer til planprogrammet. Fordi vi 
gjennominformasjon fra forslagsstiller er gjort kjent med detaljert mulighetsbeskrivelse og 
skisser, er noen reaksjoner på dette materialet kommentert i denne fasen av planprosessen. 
Sameiet kommer tilbake til de punktene vi er opptatt av når selve reguleringsforslaget blir 
sendt til offentlig ettersyn. Sameiet tror prosessen er tjent med at sameiet sender tidlige 
signaler til forslagstiller og besluttende myndigheter, slik at man har mulighet til å ivareta 
våre behov i utarbeidelsen av det endelige reguleringsforslaget. 
 
Planprogrammet bes medta følgende føringer og presiseringer for det 
påfølgendereguleringsarbeidet: 

 
• Pellestova ligger høyt og synlig i landskapet. Planområdet bør ikke utvides og 

tettheten bør ikke økes. Øyer kommunes planbestemmelser og retningslinjer for 
utforming av ny bebyggelse må etterleves i revisjon av reguleringsplanen. Nye 
leilighetsbygg bør ha begrenset størrelse og dominans i terrenget. 

• Skikafé i det foreslåtte området vil tilføre brukere av Pellestova og fjellet et nytt, 
godt tilbud. Sameiet er opptatt av at eksisterende leilighetsbygg B1 ikke fratas utsikt. 
Konsekvenser for eksisterende leiligheters utsikt må dokumenteres i prosjektforslag. 

 Sameiet forventer at de detaljplaner som forslagsstiller fremmer til politisk 
behandling / offentlig høring, inkluderer relevant bildemateriale som viser korrekte 
konsekvenser for utsikt ved ulike dimensjoner. 
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• Gjeldende reguleringsplan videreføres i prinsippet. Dette gir forventet forutsigbarhet 
for eksisterende leiligheter. 

 
  
 Rådmannen tar merknaden til orientering. Merknadene går på utforming av 

planforsalget og medvirkining. Disse innspillene skal følges opp i det videre planarbeidet. 
 
Vurdering: 
Kommunedelplanen for Øyer sør/ KU-plikt 
Pellestova er i Kommunedelplanen f or Øyer sør, vedtatt 2007, avsatt til næringsformål. 
De delene av planen som skal omreguleres til fritidsformål er ikke i tråd med overordnet 
plan. Kommunen vurderte det da dithen at planforslaget ikke ga vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, men at det allikevel skulle utarbeides et planprogram.  
 
Den 1.7.2017 trådde en ny forskrift om konsekvensutredning i kraft.  Dette var mellom 
oppstartsmøte og varsel om oppstart inkludert høring av planprogrammet.  Øyer kommune 
har vurdert KU-plikten på nytt i forbindelse med dette. I henhold til KU-forskriften skal 
planen KU-utredes i henhold til § 6 bokstav b og vedlegg 1 (pkt.25). Dette er planer og tiltak 
som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding. Reguleringsplaner etter 
plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg 1 ligger her. Vedlegg 1, pkt. 25 omfatter nye bolig- 
og fritidsboliger som ikke er i samsvar med overordnet plan.  På bakgrunn av denne 
endringen i forskriften trådde i kraft før varsel om oppstart forutsetter rådmannen at det 
videre planarbeidet skal være i tråd med ny forskrift.  
 

 
Utsnitt av gjeldende regulering med Kdp Øyer sør som underlag 
 
Gjeldende reguleringsplan for Pellestova, vedtatt 26.1.2006 
Området er i dag regulert til «herberge og bevertningssted». I tillegg til det eksisterende 
hotellet åpnet planen opp for at kan den føres opp bygg med samlet inntil 90 
utleieleiligheter.  Utleieleilighetene skal benyttes til kommersiell drift, men seksjonering og 
salg til private eiere med utleieklausul er tillatt. 
 
Forslagsstiller ønsker at resterende leiligheter som skal bygges ikke skal ha denne 
utleieklausulen, men bygges som rene fritidsboliger. Når kommunen først skal behandle 
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denne planen på nytt, mener rådmannen at man bør vurdere de øvrige 50 leilighetene som 
allerede er bygd i tillegg. I henhold til Miljøverndepartementes føringer fra 7. februar 2008 
skal leiligheter for utleie være i utleie i minst 9 måneder i året. «Sale and lease 
back»/fritidsbebyggelse med utleieklausul er et vanskelig produkt i markedet. Erfaringene 
fra de siste årene viser at markedet ikke ønsker utleieforpliktelser når de kjøper eiendom, 
men flere ønsker fortsatt å leie ut sine fritidseiendommer på frivillig basis, uten pålagt 
utleieplikt. Pellestova Hotell har ikke ansvar for utleie av de eksisterende private 
utleieenhetene på Pellestova i dag.  
 
Rådmannen mener dette må tas til etterretning for de nye byggeområdene og anbefaler at 
forslagsstiller skal kunne gå videre med planarbeidet. Virkningene av redusert arealreserve 
for næringsarealer må belyses i konsekvensutredningene til planen når den foreligger.   
 
På slutten av 2015 opprettet Øyer kommune et saksutvalg for fritids- og turistformål, som 
skulle utarbeide forslag på retningslinjer/bestemmelser som skal brukes for private 
leiligheter og hytter som bygges i områder avsatt til næring. Saken ble behandlet i 
Kommunestyret 29.9.2016, sak 84/16. Saksutvalget kom ikke med nye retningslinjer, men 
legger Miljøverndepartementes føringer fra 7. februar 2008 til grunn. Det presiseres i 
planbestemmelsene at enheten skal være tilgjengelig for utleie minst 9 måneder pr år, 
utleievirksomheten skal skje som næringsvirksomhet i felles drift, samt at utleiekravene 
gjelder hver enkelt utleiehytte/-leilighet.  
 
Saksutvalget har ingen formell rolle i kommuneplan-/ eller kommunedelplanprosessen, men 
gjennom arbeidet har saksutvalget blitt kjent med de områdene i Hafjell-området der 
problemstillingen er spesielt aktuell. Saksutvalget ga sitt saksfremlegg kommunestyret noen 
innspill til framtidig regulering. Når det gjelder Pellestova anbefalte saksutvalget 
omregulering. Dersom dette ikke er mulig i forbindelse med kommunedelplanprosessen, 
bør området vises som blandet formål, kombinasjon av næring og fritid. 
 
Rådmannen legger disse signalene fra saksutvalget/Kommunestyret til grunn og stiller seg 
positive til at forslagsstiller kan gå videre med planprosessen. Rådmannen foreslår at 
planprogrammet fastsettes og at forslagsstiller kan arbeide videre med en revidering av 
reguleringsplanen for Pellestova.  
 
Fremdrift 
Planprogrammets framdriftsplan er endret etter offentlig ettersyn, fastsettinga av 
planprogrammet er justert fra september til desember, samt at de øvrige milepælene i 
framdriftsplanen er justert deretter.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Pellestova, datert 25.11.2017. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25. Det videre 
planarbeidet skal skje i tråd med ny Forskrift for konsekvensutredninger.   
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Konsekvensutredningen må også omfatte temaet: «Varme senger vs. kalde senger». Der det 
må vurderes hva en slik endring får av betydning for Pellestova hotell og for andre lignende 
områder i Øyer kommune.  
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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Vedlegg: 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om deling av grunneiendom fra Magnus Romsås av 28.11.1983 
Møtebok fra Bygningsrådet i Øyer av 07.03.1984 
Målebrevkart nr. 24/86  
Kopi av skjøte datert 25.10.2017 
 
Saksutredning: 
Per Atle Nustad eier landbrukseiendommen Winge øverst i Musdalen. Eiendommen består 
av følgende: 
 

 
 
Han søker nå konsesjon på et areal skog og jord med g/bnr 138/51 på ca. 4,2 daa. 2,1 daa av 
dette er fulldyrka jord og ligger som en del av ett av de jordene som Nustad bruker.  
Overdrager er Bjørn Romsås, eier av Berg Øvre. Søknaden kommer som følge av at Bjørn 
Romsås og Per Atle Nustad nå skal fullføre et gammelt makeskifte som ble avtalt på 1980-
tallet mellom Magnus Romsås og Arne Nustad. Kjøpesummen er derfor satt til kr 0,-. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
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§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonslsoven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Vurdering: 
Saken gjelder et gammelt makeskifte som kun har mangla overskjøting. Arealene er lovlig 
fradelt avgivereiendommene, og de har vært brukt etter makeskiftets intensjon i mange år.  
 
Rådmannen vurderer saken slik at konsesjonslovens intensjon er godt ivaretatt ved 
makeskiftet. Det fører til gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og hensynet til 
helhetlig ressursforvaltning er godt ivaretatt. De øvrige hensyn i konsesjonsloven §9 synes å 
være oppfylt. 
 
Når det gjelder §9a vil dette ervervet betinge priskontroll siden dette ikke er en ren 
skogeiendom. Den avtalte kjøpesummen er imidlertid kr 0,-, slik at det ikke synes nødvendig 
å foreta en verdiberegning. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Per Atle 
Nustad for erverv av jord- og skogstykket g/bnr 138/51 slik at denne, som ledd i 
makeskifte mellom Berg og Winge, kan legges til eiendommen Winge g/bnr 142/2 
som tilleggsareal. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes.  
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 138/52 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV MAKESKIFTE 
SØKER: BJØRN ROMSÅS 
 

Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2434     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/17 Planutvalget 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
Kartutsnitt M 1:5000 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om deling av grunneiendom fra Arne Nustad av 24.11.1983 
Møtebok fra Fylkeslandbruksstyret av 16.01.1984 
Registreringsbrev for grunneiendom av 09.01.2004 
Kopi av skjøte datert 25.10.2017 
 
Saksutredning: 
Bjørn Romsås eier landbrukseiendommen Berg Øvre øverst i Musdalen. Eiendommen består 
av følgende: 
 

 
 
Han søker nå konsesjon på en skogteig med g/bnr 138/52 på ca. 13,7 daa. Overdrager er Per 
Atle Nustad, eier av garden Winge. Søknaden kommer som følge av at Bjørn Romsås og Per 
Atle Nustad nå skal fullføre et gammelt makeskifte som ble avtalt på 1980-tallet mellom 
Magnus Romsås og Arne Nustad. Kjøpesummen er derfor satt til kr 0,-. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
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§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonslsoven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Vurdering: 
Saken gjelder et gammelt makeskifte som kun har mangla overskjøting. Arealene er lovlig 
fradelt avgivereiendommene, og de har vært brukt etter makeskiftets intensjon i mange år.  
 
Rådmannen vurderer saken slik at konsesjonslovens intensjon er godt ivaretatt ved 
makeskiftet. Det fører til gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og hensynet til 
helhetlig ressursforvaltning er godt ivaretatt. De øvrige hensyn i konsesjonsloven §9 synes å 
være oppfylt. 
 
Når det gjelder priskontroll vil dette ervervet være unntatt prisvurdering etter de nye 
bestemmelsene i §9a. Dette fordi ervervet gjelder en rein skogteig. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Bjørn Romsås for 
erverv av skogteigen g/bnr 138/52 slik at denne, som ledd i makeskifte mellom Berg og 
Winge, kan legges til eiendommen Berg Øvre g/bnr 138/4 som tilleggsareal.  
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 118/1 M.FL. FASTSETTELSE AV HØYESTE TILLATTE KONSESJONSPRIS, JF. TVANGSL. 
§11-13 ANNET LEDD 
 
 

Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/2438     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/17 Planutvalget 05.12.2017 
 
 
Vedlegg: 
-Brev fra Sør-Gudbrandsdal tingrett av 06.10.17; ber om høyeste konsesjonspris 
-Landbrukstakst for Børke Nordre utstedt av Agri-Service Bjørn Ludvig Mehlum av 31.08.17 
-Brev til Sør-Gudbrandsdal tingrett vedr. priskontroll på Sveen g/bnr 151/7,8 av 24.10.17 
-Brev til Fridtjof Bjerke vedr. befaring av Børke Nordre av 24.10.17 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-Landbrukstakst for Sveen utstedt av Agri-Service Bjørn Ludvig Mehlum av 31.08.17 
-Skogbruksplan fra 2006 for Børke Nordre m/Sveen 
-E-post fra Øyer fjellstyre v/Edgar Enge av 15.11.2017 
-Konsesjonsloven av 28.11.2003 
-Rundskriv M-3/2017 fra Landbruks- og matdepartementet 
 
Sammendrag: 
Nordre Børke er besluttet tvangssolgt via medhjelper. Kommunen har fra Tingretten blitt 
anmodet om å oppgi høyeste pris som kan aksepteres ved konsesjonsbehandling. Dette 
følger av bestemmelser i tvangsfullbyrdelsesloven når det gjelder tvangssalg av 
konsesjonspliktige eiendommer. 
 
Garden representerer for så vidt store verdier i samlet produksjonsgrunnlag, den bærer 
imidlertid sterkt preg av manglende vedlikehold. Rådmannen har gått gjennom 
eiendommens enkelte bestanddeler og mener at maksimal bruksverdi kan settes til kr 5,6 
mill og at dette bør være høyeste pris som kan aksepteres ved konsesjonsbehandling. 
 
Saksutredning: 
I brev av 06.10.2017 ber Sør-Gudbrandsdal tingrett kommunen om å få oppgitt høyeste pris 
som kan tillates ved konsesjon for landbrukseiendommen Børke Nordre og Sveen, eier er 
Fridtjof Bjerke. Dette følger av domsslutninger av 09.03.2017 og 26.06.2017, der det er 
besluttet at eiendommene skal tvangsselges og at salget skal foregå som medhjelpersalg. 
Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal AS er oppnevnt som medhjelper.  
 
Medhjelper la den 06.10.17 Børke Nordre ut for salg ved annonse på www.finn.no. Sveen 
var ikke en del av salgsprospektet. Etter opplysninger fra megler vil Sveen bli lagt ut for salg 
som separat eiendom. Børke og Sveen er i utgangspunktet å regne som én driftsenhet iht. 
jordlovens bestemmelser. Jf. jordloven §12 syvende ledd, er det ikke nødvendig med 
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delingssamtykke når «særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal», i 
motsetning til om det hadde vært frivillig salg. 
 
I brev til tingretten av 24.10.17 har kommunen orientert om at Sveen alene som salgsobjekt 
vil være konsesjonspliktig eiendom. Ut fra arealenes størrelse vil den imidlertid ikke være 
underlagt priskontroll ved konsesjon.  
 
Konsesjonsmyndighet 
Den aktuelle eiendommen ligger i Øyer kommune. Iht. FOR-2003-12-08-1480 og rundskriv 
M-6/2003 har kommunen myndighet til å fatte vedtak i saker etter bl.a. konsesjonsloven, 
med mindre kommunen er kjøper, selger eller har annen tilknytning til eiendommen. På 
eiendommens blad i Grunnboken er det bl.a. tinglyst utleggsforretninger hvor Øyer 
kommune og Kemneren i Sør-Gudbrandsdal (skatteoppkrever for Øyer kommune) er 
saksøkere. Rådmannen anser ikke dette forholdet som slik tilknytning til eiendommen at 
ikke kommunen har myndighet til å fatte vedtak etter konsesjonsloven.  
 
Lovgrunnlaget 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Tvangsfullbyrdelsesloven §11-13 Nærmere om salg ved medhjelper  sier følgende:  
Er omsetningen av formuesgodet underlagt konsesjon, skal namsmyndigheten bringe på det 
rene den høyeste pris som vil bli akseptert før formuesgodet blir lagt ut for salg. Den 
myndighet som avgjør konsesjonsspørsmålet, har plikt til å gi retten bindende uttalelse om 
høyeste pris som vil bli godkjent. 
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Sett i forhold til denne bestemmelsen burde høyeste konsesjonspris vært fastsatt før 
eiendommen ble lagt ut for salg. Til dette har medhjelper overfor kommunen uttalt at det 
syntes hensiktsmessig å få annonsert og arrangert visning på eiendommen på barmark og 
mens det enda var åpne fjellveger. Så langt rådmannen kan se har rekkefølgen her ingen 
vesentlig betydning for selve salgsprosessen. Medhjelper har overfor interessenter orientert 
om at høyeste konsesjonspris ikke foreligger og at eventuelle bud må gis med forbehold 
eller under budgivers risiko. 
 
Fakta om eiendommen 
Utdrag fra jordregisteret over Børke Nordre (uten Sveen) gir følgende oppstilling: 
Matrikkel Fulldyrka OverflatedyrkaInnmarks- Skog Skog Skog Uproduktiv Myr Jorddekt Skrinn Bebygd arealIkke Sum

nummer jord jord beite høy bonitet middels bonitetlav bonitet skog fastmark fastmark vann, bre klassifisert grunneiendom

0521-108/4 0 0 0 2,4 137,4 12,2 6,8 9,5 0 0 1,2 0 169,5

0521-118/1 13,5 6,6 0 111,3 8,8 0 222,8 26,3 16,6 0 1,5 0 407,4

0521-119/1 91,6 0 0,1 183,9 177,8 2,8 80,2 22,8 9,1 0 59,7 0 628

0521-119/17 0 0 0 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 1,1

0521-155/1/194 26,1 0 0 0 0 0 9,8 2,6 2,4 0 0,2 0 41,1

0521/155/1/420 0 0 15,1 0 0 0 13,1 0 8,5 0 0 0 36,7

SUM 131,2 6,6 15,2 297,9 324,7 15 332,7 61,2 36,6 0 62,7 0 1283,8  
Arealene i oppstillingen er fordelt på til sammen ni teiger, herav setre ved Våssjøen og ved 
Nedre Grunna. Eiendommen har også to selveierteiger innenfor allmenningsgrensa. Til 
garden ligger et naust ved Grunnesvatnet.  
 
Den ene setra beliggende ved Våssjøen hører opprinnelig til bruket Lokvam, som ble kjøpt til 
Bjerke som tilleggsjord. Denne setra er falt i det fri og Fridtjof Bjerke har fått pålegg om å 
fjerne rester av ståltrådgjerde. Dette pålegget er etter det fjelloppsynet erfarer ikke fullt ut 
etterkommet. Bjerke har fått tilbud om å beholde fjøset som avgiftsfritt feste dersom 
pålegget blir etterkommet. Det er også omsøkt å sette opp nytt seterhus, det er avslått. 
 
Dyrkamarka ligger i hovedsak nede ved og rundt gardstunet, foruten seterløkka på Grunna. 
Skogen ligger på fem teiger ned i li-sida, en ved Børkeslæen i Digeråsen og en ved 
Lokvamslæen ved Tromstjønnet.  
 
Det er følgende bygninger på garden: våningshus, kårbolig, gml. kårbolig, driftsbygning for 
melkeproduksjon, stabbur/verksted og redskapshus. På Grunna er det seterhus, skåle og 
fjøs, gammel lunnstuggu og låve. Ved Våssjøen er det steinfjøs og rester av et seterhus. 
 
Til garden hører det melkekvote på om lag 227 tonn. Det er ikke aktiv melkeproduksjon på 
garden i dag, imidlertid har eiendommen vært tilknyttet ei sommersamdrift. 
 
Agri-Service Bjørn Ludvig Mehlum har taksert eiendommen til markedsverdi kr. 5.070.000.   
 
 
Vurdering: 
Takstgrunnlag 
Eiendommen ble befart av landbrukskontoret v/ Carl Olav Holen og Geir Halvor Vedum den 
01.11.17. Eier av eiendommen Fridtjof Bjerke deltok ved befaringen på selve tunet og i de 
bygninger som ble besiktiget. Arealene i fjellet ble befart den 19.10.17. Husene i fjellet ble 
kun underlagt en utvendig besiktigelse. 
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Kommunen har fått tilgang til landbrukstaksten utarbeidet av Agri-Service Bjørn Ludvig 
Mehlum. Taksten er utstedt den 31.07.2017 og er utarbeidet på oppdrag av medhjelper. 
Rådmannen har brukt taksten i hovedsak som faktastøtte. 
 
Prisvurdering 
Gjennom bl.a. rundskriv M-3/2017 har Landbruks- og matdepartementet gitt retningslinjer 
om hvordan prisen på landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av 
konsesjonssaker. Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og 
kapitaliseringsrentefoten skal være 4% for vurdering av jord- og skogarealer. Bygninger som 
er tilknyttet driften skal verdsettes etter prinsippet om nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. 
Hus som ikke direkte er tilknyttet driften kan verdsettes etter forventet utleieverdi. 
Innslagspunktet for priskontroll for bebygd eiendom er 35 daa fulldyrka og overflatedyrka 
mark, skogarealene kan ikke alene utløse priskontroll. Det er ikke priskontroll der 
kjøpesummen er under kr 3,5 mill, det er imidlertid en forutsetning for unntaket at det er 
bolighus på eiendommen av en slik standard at den kan flyttes til.  
 
Dyrka areal og innmarksbeite 
Jordbruksarealene framstår med ulik arrondering og kvalitet men er i hovedsak best egnet 
til grasproduksjon.  
 

G/bnr Beliggenhet Areal 
(daa) 

Beskrivelse Verdi 
(kr/daa) 

Sum 

119/1 Fem skifter ved 
gardstunet 

91,6 Normalt lettdrevet jord, deler er 
noe bratt 

4.000 366.40
0 

118/1 Tre mindre 
skifter ved 
gardstunet på 
Lokvam 
To mindre 
arealer med 
overflatedyrka 
mark 

13,5 
 

6,6 

Små og noe mer tungdrevne 
arealer.  
 
Ute av drift og delvis gjengrodd 

3.000 
 

1.000 

40.500 
 

6.600 

155/1
/ 

194 

Seterløkka på 
Nedre Grunna 

26,1 Stort behov for drenering, ut fra 
dagens status best egnet som 
beitemark. Verdi settes som en 
rund sum 

  25.000 

SUM   137,8     438.50
0 

 
Hvorvidt dyrkamarka er holdt godt i hevd foreligger det ikke konkrete opplysninger om. Det 
er rådmannens inntrykk at det kan være etterslep bl.a. på fornying av eng, ugraskontroll og 
drenering.  
 
Det er ikke andre innmarksbeiter på garden enn 15 dekar som ligger uinngjerdet ved 
Lokvamsetra ved Våssjøen. Da disse arealene er falt i det fri kan de ikke regnes inn i 
verdigrunnlaget. For dyrkaarealer kan en i statsallmenning verdsette opparbeidelse av 
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avlingsveg, gjerding og øvrig tilrettelegging for jordbruksdrift. Det må tas hensyn til 
bruksverdi. Dyrkamarka på Grunna verdsettes til en rund sum kr 25.000. 
 
Skog 
Det er ikke selvstendig skogbruksplan for eiendommen da denne er utarbeidet felles for 
eiendommene Sveen og Børke i 2006. Det er derfor ikke bruksspesifikke beregninger som 
enkelt kan benyttes med framskrivninger nå. I verdivurderingen har en derfor tatt 
utgangspunkt i skogsmarkens produksjonsevne og foretatt beregninger i stor grad ut fra 
forventa framtidig skogproduksjon. I disse forutsetninger er det lagt til grunn takstdata fra 
skogbruksplan, korrigert for avvirkninger registrert i skogfondsystemet. Det er også lagt til 
grunn lokalkjennskap og bruk av flyfoto. 
 
Det er 637 daa produktiv skog på eiendommen nokså jevnt fordelt på høy og middels 
bonitet. Ut fra skogbruksplan og avvirkningsdata er det lite eller ingen hogstmoden skog 
(hogstklasse 5) og eldre produksjonsskog (hogstklasse 4).  Derimot er det en del yngre 
produksjonsskog (hogstklasse 3) der de eldste bestandene på de beste bonitetene kan 
nærme seg hogstmodenhet om 20-25 år. På de midlere boniteter kan hogstmodenhet 
inntreffe om 35-40 år. Med ufullstendige takstforutsetninger velger rådmannen, bl.a. ut fra 
bonitetssammensetning, å la framtidig inntektsstrøm i beregningene starte om 30 år. 
Senere i beregningen vil en bruke en faktor på 0,3083 som er det kalkulatoriske forholdstall 
for betalinger som først vil komme om 30 år med 4% kalkulasjonsrente. 
 
Som forutsetning for verdiberegningen har en satt at skogen har en framtidig 
produksjonsevne på om lag 280 kbm/år nyttbart skogsvirke. Det benyttes gjennomsnittlig 
tømmerpris i Øyer kommune for 2016 som var kr 302/kbm. I driftspris er det tatt hensyn til 
at framtidsskogen vil være basert på en kultivert skog av foredlet plantemateriale, en skog 
som vil være rasjonell å avvirke. Driftsforholdene er varierende og en del av skogarealet er 
bratt. Gjennomsnittlig avvirkningskostnad settes til kr 120/kbm, måle- og 
administrasjonskostnader kr 10/kbm og det benyttes 10% skogfondavsetning. Det gir en 
netto pr. kbm på kr 142 og følgende beregning av skogverdiene på garden: 
 
(280 kbm/år * 142 kr/kbm) / 0,04 * 0,3083 ≈ 306.000  
 
Til garden hører to eiendommer i fjellet som i sum utgjør i overkant av 350 daa bestående 
av uproduktiv skog, myr og fjell. Rådmannen ser det slik at det vil være lite sannsynlig at det 
kan drives lønnsom skogproduksjon på disse arealene ut fra at hogst vil være underlagt 
vernskogrestriksjoner, det er lavt volum pr. daa, lav tilvekst, høye driftskostnader og til dels 
vanskelig logistikk med manglende eller dårlige vegløsninger. En kan si at arealene ikke er 
mer verd enn det som kommer av jakt- og utmarksinntekter. Samtidig vil det heller ikke 
være riktig å si at arealene er verdiløse om en ser bort fra jaktutbyttet. Rådmannen velger 
derfor å sette en symbolsk verdi på kr 50/daa på disse arealene som i sum utgjør om lag kr 
17.500. 
 
Bolighus 
Det er to boliger på eiendommen, hovedbygning som huser dagens brukerfamilie og 
kårbolig bestående av to separate leiligheter. I tillegg er det en gammel tømret kårbolig som 
ikke er beboelig. Det er privat vannkilde for hele garden men vannet er ureint. Det er trolig 
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høyt jerninnhold slik at det blir såkalt «rustvatn». Dette medfører avleiringer i alt av 
vannsystemer og overflater som er i jevnlig kontakt med vann.  
 
Hovedbygning er oppført i 1956 og påbygd i 2000. Den gamle delen er oppført i 
laftetømmer. Bruttoareal er oppgitt til 122 kvm i både 1. og 2. etasje, innredet 42 kvm i 3. 
etg.(loft), det er kjeller under den eldste delen på 97 kvm. Takstmannen oppgir bl.a. at det 
er noen setningsskader i grunnmur og noen lekkasjer i taket. Alle våtrom har stort behov for 
vedlikehold/oppgradering. Bygningen bærer ellers preg av behov for vedlikehold og 
modernisering både utvendig og innvendig. Mellom anna er ytterkledningen tatt av på tre 
vegger.  
 
Oppføring av tilsvarende bygning i dag, med tilsvarende materialer og standard, vil 
anslagsvis koste om lag kr 3 mill. Etter prinsippet om nedskrevet gjenanskaffelsesverdi skal 
bygningens verdi korrigeres ut fra alder, slitasje og egnethet. Rådmannen mener en i dette 
tilfellet bør nedskrive bygningen med opptil 80% som gir en verdi av kr 600.000.   
 
Kårboligen er oppført i 1987 og har i mange år fungert som utleiebolig. Rådmannen mener 
det er riktig å verdsette boligen ut fra forventet netto utleieverdi. P.t. står den tom og er 
under oppussing. Den har bruttoareal 143 kvm i to etasjer, har enkel standard og behov for 
vedlikehold slik den står nå. Nordre Børke ligger på Nord-Tretten, ca. 4 km fra sentrum. 
Høgde over havet er ca. 320 m. Det antas ikke å være stor etterspørsel etter utleieboliger i 
denne delen av kommunen og at leieprisene er tilsvarende. Det forventes at leilighetene 
kan leies ut til en brutto utleie på kr 10.000/mnd. Etter fratrekk på 30% for utgifter til drift 
og vedlikehold gir dette ei årlig nette leie på kr 84.000. Usikkerhet ved inntektsstrøm gjør at 
det synes å legge et risikopåslag på 3%-poeng på kapitaliseringsrenta som da settes til 7%. 
Dette gir en kapitalisert utleieverdi på kr 1.200.000. Imidlertid mener rådmannen at det bør 
avsettes minimum kr 100.000 for nødvendig istandsetting, det er særlig våtrommene som 
bør påkostes noe på innredning og installasjoner. 
 
Den gamle kårboligen er ikke beboelig og bærer preg av manglende vedlikehold og 
oppgradering. Den har imidlertid en verdi som rehabiliteringsprosjekt og framstår som 
autentisk. Det settes en skjønnsmessig verdi av kr 25.000 på dette bygget.  
 
Driftsbygninger 
Fjøset er oppført i 1982 og er et løsdriftsfjøs for melkeku. Det er tilbygd en ungdyr-del i 1995 
og ei liggebåsrekke i 1997. I tillegg er det påbygd langsgående halvtekker på begge langsider. 
Selve fjøskonstruksjonen er basert på betongelementer og betongblokker. 
Låvekonstruksjonen er i limtrebuer, det er kjørbart betongdekke over hele låven. 
Melkesystemet er basert på melkegrav og 2*6 fiskebeinsstall.  
 
I utgangspunktet er dette en solid og bra driftsbygning for en stor produksjonsenhet etter 
lokale forhold. Imidlertid framstår den nå som svært nedslitt og er uegnet for husdyrhold. I 
dette ligger at all innredning og spalteplank må skiftes, trolig må melkesystemet skiftes eller 
oppgraderes, det er skadde og ødelagte dører og vinduer og det er sprekker og avskallinger i 
muroverflater. Det elektriske anlegget er imidlertid delvis oppgradert etter et branntilløp for 
få år tilbake. Likevel er det behov for reparasjoner av lysarmaturer m.m. Muligens bør mye 
av installasjonen i fjøsrrommet skiftes. Det er to betongsilokummer med fylltømmerutstyr 
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som er inaktivt. Det er en 28 meter høy tårnsilo med fylltømmer som også er ute av drift (i 
ustand). Ned for garden er det oppført en gjødselkum med kapasitet 3.000 kbm. Denne 
framstår som ny. Det er imidlertid usikkert hvorvidt overføringsledningen fra fjøset til 
kummen er tilstrekkelig isolert mot frost (/tele). Når det gjelder gjødselkjeller er status på 
denne uviss, det samme gjelder betongdragere og –søyler.  
 
Takstmann Mehlum har fastsatt verdien av driftsbygningen inkl. gjødselkum til 1,9 mill, som 
i realiteten gjenspeiler salgsverdien av melkekvota etter dagens marked. Rådmannen mener 
det ligger en større verdi i driftsbygningen, det må imidlertid påregnes betydelig innsats og 
påkost for å få rydda, reparert og rehabilitert bygningen, installasjonene og området rundt. 
Ut fra skjønn og med henvisning til melkekvotas størrelse settes verdi av driftsbygning inkl. 
gjødselkum til kr 2.500.000. 
 
Midt på gardsplassen ligger et bygg bestående av en stabburs-/lagerdel og en verksteddel. 
Verkstedet er oppført med isoblokker, stabbursdelen i trereisverk. Bygningen bærer preg av 
slitasje og at skader ikke har vært reparert. Takstmann Mehlum har satt kr 220.000 som 
verdi av dette bygget, noe som rådmannen også legger til grunn. 
 
På garden er det også et redskapshus oppført med stålbuer. Bygget er romslig og måler 195 
kvm. Bygningen er oppført i 1982. Da dette er et enkelt bygg er det heller ikke spesielt stort 
behov for vedlikehold, det er imidlertid skader i innkjøringa som kan påvirke bæringa for 
takkonstruksjonen. Kostnaden ved et tilsvarende bygg i dag vil trolig ligge rundt kr 300.000, 
ut fra alder, slitasje og behov for reparasjon settes bygningens verdi til kr 200.000. 
 
Setrer 
Setra på Grunna består av et gammelt eldhus, seterfjøs, lunnstuggu og en låve. Ingen av 
byggene er modernisert. Det er stort vedlikeholdsbehov og i realiteten er det kun eldhuset 
som kan tillegges noen verdi. 
 
Seterløkka er best egnet som beite ut fra at det er mangel på drenering og fornying. Løkka 
bærer også preg av beiting da det ikke er gjerde som fungerer. Verdi av setra settes 
skjønnsmessig til kr 225.000, i tillegg er det satt kr 25.000 som en avrunda verdi av 
seterløkka. 
 
Ved Våssjøen er selve eldhuset nærmest å regne som en ruin og det er ikke gitt tillatelse til å 
sette opp nytt. Seterfjøset er oppført i gråstein og har bra takoverbygg. Dette kan beholdes 
til garden som avgiftsfritt feste. Fjøset kan ikke anses å ha noen reell bruksverdi og 
verdsettes derfor også til kr 0. 
 
Naust ved Grunna 
Nausts ved fiskevann i allmenningen er i utgangspunktet en rettighet som ville være 
attraktiv i markedet. Dette er imidlertid en rettighet som hører garden til og den er ikke 
omsettelig. Verdien må derfor settes etter påregnelig nytte. Det er ikke bilveg fram til 
naustet. Det går en traktorveg 2/3-deler av strekningen inn mot Grunna fra Østfjellvegen, 
denne vegen kan ikke kjøres uten særskilt løyve etter motorferdselloven. Siste 1/3-del er 
langs et råk i myra. Selve naustet står til nedfalls. Nytteverdien vurderes som svært lav. 
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Takstmann Mehlum har verdsatt naustet til kr 5.000. Rådmannen legger også dette til 
grunn. 
 
Utmarksinntekter 
Eiendommen er medlem i Nord-Tretten jaktforvaltning SA og mottar utbytte fra 
jaktsalgsinntekter. Etter opplysninger innhenta fra forretningsfører Snøhetta Regnskap AS 
har utbetalingene de siste årene vært rundt kr 4.000. Dette utgjør om lag kr 6/daa. Det er og 
har vært stor elgstamme på Nord-Tretten. Det har i flere år vært felt mye dyr med hensikt å 
få redusert stamma. Dette bl.a. av hensyn til store beiteskader på ungskog. Det synes derfor 
som mest riktig å legge inn et årlig utbytte på kr 4/daa, noe som også vil være mer på linje 
med de andre grunneierlagene på Øyer østside. Kr 4/daa/år for 660 daa kapitalisert med 4% 
rente utgjør en samla verdi av kr 66.000. 
 
Videre er det inntekter under eiendommene i fjellet. For disse eiendommene forvaltes 
jaktrettighetene iht. avtaler inngått med Statskog i 1996. Det er Øyer fjellstyre som forvalter 
jakt og fiske og utbetaler et årlig utbytte på ca. kr 1.000. Kapitalisert med 4% rente utgjør 
dette kr 25.000. 
 
Andre inntekter 
Eiendommen har strandrett i Lågen og er medlem av Lågen Fiskeelv Sone 2 SA. Årlig 
utbetaling er p.t. kr 1/løpemeter strand. For denne eiendommen er det kr 123/år, 
kapitalisert med 4% rente utgjør dette ≈ kr 3.000.  
 
Samlet oppstilling 
 
Sum av de ulike verdikomponenter blir som følger: 

Dyrkamark og beiter 438.500 

Verdi av produktiv skog 306.000 

Arealer i fjellet 17.500 

Bolighus  1.725.000 

Driftsbygninger 2.920.000 

Setrer og naust 230.000 

Utmarksinntekter 91.000 

Andre inntekter 3.000 

SUM  5.731.000 

 
Helhetlig vurdering 
Summen av verdielementer utgjør en totalsum på i overkant av kr 5,7 millioner. 
Helhetsinntrykket av eiendommen er at det over tid har vært en gjennomgående mangel på 
ordinært røkt og at eiendommen er preget av uvøren drift. Det framkommer også tydelig i 
taksten at særlig bygninger har lav standard og er preget av forfall. Rådmannen mener det 
bør avsettes noen midler til å rydde i avfall og skrot i og rundt husene, jordekanter og 
avlingsveger. Eksempelvis er det ved driftsbygningen etablert en større kompostfylling der 
det tydelig kan observeres både rundballeplast og –nett. Den som evt. kjøper eiendommen 
kan i så måte også risikere å overta ansvar et forurensningsansvar. Rådmannen mener 
derfor at verdien bør justeres noe for slikt og at det bør settes en øvre konsesjonspris på kr 
5.600.000. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §9a og med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven §11-13 
fastsettes høyeste tillatte konsesjonspris ved tvangssalg av landbrukseiendommen Nordre 
Børke, g/bnr 108/4, 118/1, 119/1, 12 og 17 med tilhørende rettigheter til kr 5.600.000.  
  
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans men en evt. 
klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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