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201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL 
 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201503  
Arkivsaksnr.: 15/1599     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart  
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. KU-utredning 
6. Hellningskart – planområder H5d-f 
7. Plankart Bjørgesetra 
8. NVE’s vurdering av endringer som følge av kommunestyrets vedtak  
9. Statlig innsigelse, Innsigelse NVE og brev Fylkesmannen i Oppland 
10. NVE’s vurderinger frafall av innsigelse 
11. Innspill ny skiløype 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift sak 124/16 møte kommunestyret 15.12.2016 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
 
Saksutredning: 
I kommunestyrets møte 15.12.2016, sak 124/16 vedtok kommunestyret å sende 
reguleringsplan for «Områdene H5 og H6 i Hafjell » med plankart og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 29.11.2016, tilbake til administrasjonen for 
innarbeiding av følgende punkter før ny høring og sluttbehandling av reguleringsplanen: 
 

1. Delområder innenfor H5d, H5e og H5f jfr. vedlagt opprinnelig plankart, tas inn igjen 
som utbyggingsområde. Plankartene «Detaljregulering Bjørgesetra» og 
«Områderegulering for H5 og H6-områdene i Hafjell» datert 15.12.2016 ble utdelt i 
møtet. 

 
2. Plangrensa justeres inn til bebyggelsesområdet. 

 
 
 
 



  Sak 39/17 

 

 Side 4 av 53   

 

 
Prosess 
Vedtaket i kommunestyret gir endring av planavgrensning og utvidelse av byggeområdet 
med mer enn 15 daa. Denne endringen medførte krav om konsekvensutredning i henhold til 
KU-forskriften. Rådmannen utarbeidet en KU-utredning for utvidelse av planområdet  
etter mal fra KU-utredninger foretatt i kommuneplan for Øyer 2016 - 2026.  
 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak ble det gjort en henvendelse til NVE, 22.12.2016 
med en orientering om kommunestyrets vedtak. I et tilsvar fra NVE 19.1.2017 påpeker NVE 
at;  

- Ved å ikke regulere området mellom B12 og H5/H6 mister man muligheten til å gi 
eventuelle nødvendige planbestemmelser for fellestiltak slik som vann- og avløp, 
turstier, skiløyper, tilrettelagte friområder mm. Man mister også muligheten til å gi 
ev nødvendige planbestemmelser knytta til sikkerhet og miljø i vassdraget, samt 
fordrøyning. 

- De viser også til at de ikke har mottatt saksdokumenter som gir grunnlag for å trekke 
tidligere innsigelse til planen.  

- De synes vedlagte kartutsnitt hentet fra InnlandsGIS, med all tydelighet beskriver 
massive endringer fra naturlig vegetasjonsdekke til harde flater som er og vil bli 
gjennomført i nedbørsfeltet til de 3 aktuelle vassdragene. I mangel av en helhetlig 
plan for vassdrag og overvann (og skred) for hele Øyer sør, og det faktum at det 
mangler faglige utredninger for overvann og vassdrag knytta til H5/H6 og B12, mener 
NVE at man bør opprettholde planområdet slik det har vært. Alternativet er å sende 
planen ut på en ny høringsrunde etter plan- og bygningsloven, se vedlegg 9. 

 
På grunnlag av NVE’s uttalelse mht reduksjon av planområdet og manglende utredninger av 
vann og overvann, ble planen sendt ut på ny høring med kommunestyrets vedtak med 
redusert planavgrensning og utvidelse av byggeområder.  
 
Nytt offentlig ettersyn 
Reguleringsplanen ble sendt ut til nytt offentlig ettersyn i brev datert 23.2.2017 og 
annonsert i ByAvisa 23.2.2017. Det var utarbeidet en KU-utredning som ble vedlagt 
saksdokumenter til nytt offentlig ettersyn. Frist for merknader var satt til 10.4.2017.  
Det kom 6 merknader til planen ved nytt offentlig ettersyn. Disse er gjengitt under i 
sammendrag med rådmannens kommentarer.  
 
1. Fylkesmann i Oppland, brev datert 21.4. 2017. 

Avviket mellom arealer til byggeformål til fritidsboliger er ca. 330 daa mot ca. 295 daa i 
Kommunedelplan Øyer Sør. I følge KU-forskriften § 2 omtaler planer som alltid skal 
behandles etter forskriften i første ledd, bokstav d:Områdereguleringer og 
detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål,  

 
Planforslaget er over 15 daa og legger ut nye områder til utbyggingsformål, og skal 
følgelig behandles etter forskriften med tilhørende planprogram og 
konsekvensutredning. Endring av planavgrensning, som følger av kommunestyrets 
vedtak 15.12.2016 er ikke i råd med de endringene som i følge fylkesmannen imøtekom 
innsigelsen ved første gangs høring. Fylkesmannen har denne gangen ikke rukket å 
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fremme innsigelse til planen innen høringsfristen, men viser til NVE’s innsigelse. 
Fylkesmannen har samme oppfatning om grunnlaget for innsigelsen som NVE. De nye 
arealene som er lagt inn som byggeområder, er tidligere unntatt fra bygging, er arealer i 
bratt terreng og er etter fylkesmannens oppfatning dårlig egnet for fritidsbebyggelse 
med fare for store terrenginngrep ved utbygging. Fylkesmannen bemerker at planens 
bestemmelser med å ikke tillate bygging i terreng 1:3 og begrense utbygging i områder 
1:3/1:4 er en klar tøyning av de generelle rådene i veileder Planlegging av 
fritidsbebyggelse (T-1450). I denne er anbefalingene at terreng brattere enn 1:4 ikke 
skal bygges ut og terreng med fall mellom 1:4 og 1:6 må det tas spesielle hensyn. 
Fylkesmann ber om at dette følges opp ved endelig utforming av planbestemmelsene, 
som rammer for videre detaljregulering. Fylkesmann påpeker manglende konkretisering 
av klima og energikrav i planen. Kommunens rolle og mulighet ligger i et samarbeid med 
utbygger og kompetansemiljø for å initiere frivillige løsninger på energiområdet. 
Fylkesmann viser til innspill ved første gangs høring vedrørende Stubberudbekken. 
Denne er ikke fulgt opp og sikret, og fylkesmann ber om at kantvegetasjon sikres i 
planbestemmelser.  

 
 Rådmannens kommentarer: 
 Rådmannen tar merknadene til etterretning. I følge fylkesmann skal endringen med 

arealutvidelser av byggeområder behandles etter KU-forskriften med tilhørende 
planprogram og konsekvensutredning. Det ble ikke utarbeidet planprogram i 
forbindelse med ny høring. Det ble kun utarbeidet en KU-utredning som ikke utdypet 
konsekvenser i ved endringene med tanke på flom, overvann, skred, konsekvenser 
nedstrøms mv. Dersom planen skal videreføres etter kommunestyrets vedtak, må 
det utarbeides planprogram som må legges ut på offentlig ettersyn og en mer 
omfattende KU-utredning mht. overvann, flom og skred må utarbeides. Fylkesmann 
har derimot frafalt tidligere innsigelse ved 1. gangs behandling. Innsigelse ved den 
planbehandlingen ble trukket før sluttbehandling, jf. brev av 1.12.2016, journalp.nr. 
151599-26.  

 
 Bygging i bratt terreng.  

Bestemmelse i kommunedelplan Øyer Sør pkt. 1.1.6 er i samsvar med denne planens 
bestemmelse 2.1 hvor bebyggelse i terreng med fall 1:3 eller brattere ikke tillates. 
Den neste bestemmelsen er mer liberal i forhold til nevnte veileder.  Fylkesmannens 
vurdering støtter rådmannens vurdering med tanke på bygging i bratt terreng og 
rådmannen finner det ikke riktig å ta inn utvidelse av byggeområdene i denne 
planbehandlingen da terrengfall er i området 1:3.   

 
2. Fylkesmann i Oppland/NVE, brev datert 21.4.2017, - samordning av statlig innsigelse 

ved høring. 
Innsigelse til planforslaget, NVE har fremmet innsigelse på grunn av: 
- Manglende avklaring og dokumentasjon av flomfare 
- Manglende avklaringer av ev. vassdragstiltak både innenfor planområdet og 

nedstrøms 
- Manglende avklaringer knyttet til økt skredfare i nedenforliggende 

aktsomhetsområder for skred 
- Manglende planbestemmelser 
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I brev fra NVE av 27.3.2017 utdypes dette og viser til tidligere innsigelse jf. brev datert 
19.8.2016 og vår henvendelse til NVE i brev av 22.12.2016 og 17.1.2017 vedrørende 
endring av planen på bakgrunn av kommunestyrets vedtak. 1. Plangrense justeres inn til 
byggeområdet og 2. Utvidelse av byggearealer i H5 d-f.  
NVE påpekte at utvidelse av byggeområder, ikke er en mindre planendring og vil trolig 
kreve både KU-utredning og nytt offentlig ettersyn. Justering av plangrense tar bort 
arealet mellom B12 og H5/H6 vil medføre at kontroll, overordnet og helhetlig 
håndtering og samordning av vassdrag, overvann, flom og skredproblematikk blir tatt ut 
av planen. Dette er NVE’s hovedansvarsområde knytta til planlegging.  
Tidligere gjennomførte utbygginger i Øyer Sør har påvirket avrennings- og flomforhold. 
Utfordringen er manglende helhetlig vurdering og helhetlig plan for nødvendige tiltak 
for vassdragshensyn og sikkerhetskrav i TEK10. Dette burde vært på plass slik at man 
kunne integrere nødvendige hensyn og tiltak i den enkelte plan. 
Ny utbygging av H5/H6 og B12 vil også påvirke disse forholdene. Det er eksisterende 
bebyggelse og infrastruktur nedstrøms som ikke skal påføres økt fare. 
 
Detaljert overvannsplan og vurderinger av flomfaren er ikke utarbeidet i planen. Det er 
ikke gitt konkrete fordrøyningskrav. Det er en svakhet i områdeplanen at utredninger og 
krav tas i påfølgende detaljplaner, og at det mangler en helhetlig vurdering av 
overvann/flom/skred. Det blir en føre var handling å regulere tilstrekkelig areal for tiltak 
og ivaretakelse av planbestemmelser for vassdragskrysninger mv. Så lenge det ikke 
foreligger en helhetlig kartlegging i forbindelse med kommunedelplan Øyer Sør, vil en 
ny planavgrensning, slik kommunestyrevedtaket legger opp til, ytterligere svekke 
muligheten for en helhetlig og tilfredsstillende håndtering av vassdrag, overvann, flom 
og skred. Ideelt sett burde minimum opprinnelig planområde for H5/H6 og B12 vært 
sett under ett, og alle overvannstema og naturfagstema vært utredet på 
områdeplannivå.  
 
Det midterste vassdraget ender i et aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Dette 
forsterker behovet for å unngå økt vannføring. 

 
NVE kan ikke se å ha mottatt saksdokumenter som gir grunnlag for trekke innsigelsen til 
H5 og H6.  
 
Endring av utbyggingsareal og bortfall av areal er ikke konsekvensvurdert og tilstrekkelig 
vurdert i ROS-analysen. KU og ROS-analyse er komplisert i denne planen fordi det er 
gjennomført en massiv utbygging oppstrøms i planområdet, uten at det er vurdert 
konsekvenser for naturfareforhold, overvann, bebyggelse og infrastruktur nedstrøms. 
Det er ikke gitt klare føringer for flom og overvannshåndtering i området både innenfor 
området og nedstrøms planområdet. Det er eksiterende bebyggelse og infrastruktur 
nedstrøms som ikke skal påføres økt fare.  
NVE’s innsigelse på bakgrunn av manglende avklaringer og dokumentasjon av flomfare 
(jf. TEK10 § 7-2) og eventuelle avklaringer av vassdragstiltak (jf. Vannressurslovens § 8, 
18, 5 og flere) både innenfor planområdet og nedstrøms. Videre må dette ses i 
sammenheng med avklaringer knytta til økt skredfare i nedenfor liggende 
aktsomhetsområde for skred.  
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I forhold til tidligere innsigelse mangler det fortsatt bestemmelse som hindrer 
byggetiltak omfattet av TEK 10 i hensynssone flom.  

 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar innsigelse til etterretning. NVE påpeker at de ikke har mottatt 
saksdokumenter som gir grunnlag for å trekke innsigelsen. Forholdet til innsigelse 
ved 1. gangs behandling skal være avklart. Dette forholdet er avklart med 
Fylkesmann i Oppland før behandling des. 2016 og tilsvarende avklaringer skulle 
vært foretatt mot NVE før. Innsigelsen går på manglende sikring gjennom 
planbestemmelser og reduksjon av planavgrensning. NVE påpeker at det er helt 
vesentlig å opprettholde plangrense slik den var opprinnelig.  
 
På bakgrunn av NVE’s innsigelse foreslår rådmannen at opprinnelig plangrense 
opprettholdes. Det er foreslått tilføyelse av bestemmelse om overvann under pkt 
2.1, - nytt avsnitt til slutt. Under pkt. 6 Hensynssoner, er det tatt inn bestemmelse 
som viser til utredning av overvann, flom og skred som også skal gjøres gjeldende for 
flom og overvann i gjeldende planer. På grunnlag av disse justeringene har NVE i 
brev av 17.5.2017 uttalt at;  
 
«1. Planavgrensningen beholdes uendret slik den har vært fra oppstart, og frem til 
planens fremlegging til sluttbehandling i kommunestyret 15.12.2016. 
2. Det er merknader til utvidelse av planområdet fra Fylkesmann og NVE med tanke 
på mangelfull KU og ROS-analyse og utvidelse av utbyggingsområder er i konflikt 
med kommunedelplanens bestemmelse 1.1.6 om bygging i bratt terreng. 
Planavdelingen mener derfor at forslag til utvidelse av byggeområder for H5d-f 
avvises. 
3. Det er lagt inn bestemmelser under hensynssoner som samsvarer med 
bestemmelser for Områdeplan for B12 og som tilsvarende skulle ivareta forholdet til 
flom mv i plan for H5 og H6 i Hafjell. Tillegg i bestemmelser er markert med gult og 
blå markering for de bestemmelser som etter vår oppfatning skulle ivareta de 
punktene som danner grunnlag for innsigelsen. Første avsnitt under 6.1 stiller også 
krav til at bekkeløp skal holdes åpne». 
 
Planbestemmelse 6.1 mangler følgende: … Nye tiltak innenfor hensynssone flom er 
ikke tillatt, unntatt er nye veger og utbedring av eksisterende veger, skiløyper, 
turdrag og skogsbilveger som berører… kan etableres, men må utformes 
vassdragsteknisk tilfredsstillende og dimensjoneres for minimum 200 års flom og i 
tråd med byggeteknisk forskrift. 
 
Dersom dette tas inn og punkt 1.-3. i e-post datert 04.05.2017 tas til følge, mener 
NVE grunnlaget for vår innsigelse kan bortfalle. 
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at grunnlaget ikke formelt sett kan bortfalle 
før endelig og juridisk bindende vedtak foreligger i saken. 
Rådmannen foreslår å ta dette til etterretning og innarbeide dette i planen ved 
sluttbehandling.  
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3. Statens vegvesen, brev datert 17.4.2017 
De ber om at det settes krav til at atkomst fra samlevegen tas inn i detaljplanen for å sikre 
gode avkjørsler med tilhørende siktlinjer. For område H5d kan dette være særlig viktig da 
avkjørsler ligger i en innerkurve. For område H5C er det tegnet 2 avkjørsler i tillegg til 2 
andre avkjørsler. Dette virker unødvendig mye. Det bør stiles krav til utbygging av den store 
renovasjonsplassen i form av byggesøknad eller detaljreguleringsplan for å sikre god 
avkjørsel også her.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til etterretning. Nødvendige avkjørsler tas opp ved 
detaljregulering av de enkelte delområdene og det innarbeides krav om 
byggesøknad og detaljplan for renovasjonsplassen for å sikre god avkjøring også der. 

 
4. Odd Bræin, brev datert 6.3.2017 
Det er med undring at kommunestyret foreslår endring av plangrensa justert inn til  
byggeområdet. De mener at det er av stor betydning både for boligområdene og  
hytteområdene at kommunen holder fast på «viktigheten ved å se disse områdene i  
sammenheng og at planen derfor må ha en felles grense».  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Merknaden tas til etterretning. Områdene må ses i sammenheng og rådmannen 
fraråder endring av planavgrensning, - også på bakgrunn av innsigelse fra NVE.  

 
5. Kringelås velforening, brev datert 11.4.2017 
Velforeningen har sammen med Kringelåslia AS arbeidet med å få anlagt en skiløype fra  
Mosetertoppen til Kringelåsen/Hafjell Panorama og langs Storsteinsvegen. Øyer 
Turskiløyper er også interessert i en slik skiløype som ville gitt et sammenhengende 
løypenett som spesielt vil være viktig ved dårlig vær i fjellet. Løypen ville være til nytte for 
eiere av fritidseiendommer, Øyværinger og andre. I områdeplan for H5 og H6 er skiløypa 
plassert på nedsiden av utbyggingsområdene. Velforeningen mener dette er uheldig da 
løypa kommer langt ned i terrenget og vil være vanskelig tilgjengelig for velets medlemmer 
da det er stor høydeforskjell fra store deler av dette feltet til den foreslåtte løypa. 
Kringelåslia velforening mener derfor at denne løypa må inn reguleres i overkant av nye 
utbyggingsområder langs Storsteinsvegen for at den skal bli attraktiv å bruke for flest mulig.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til orientering. Det er foretatt en befaring i terrenget 
med tanke på muligheter for innarbeiding/opparbeiding av ny løypetrase øst for 
utbyggingsområdene. Det er mulig å knytte en ny løypetrase som kan legges i 
friluftsområder og knytte den sammen med eksisterende løypetrase. Det er ett 
område der løype kommer i konflikt med utbyggingsområdet H5d. Rådmannen ber 
om at denne løypetraseen og løyper vest for byggeområdene tas opp til vurdering i 
forbindelse med detaljplanen som kommer i etterkant av områdeplanen, se vedlegg 
12. På bakgrunn av merknaden legges følgende bestemmelse til under pkt. 5.2: 
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«I detaljreguleringen skal det vurderes plassering av langrennsløype øst for 
Storsteinsvegen». 

 
6. Øyvind og Ane Bræin Aas, brev datert 10.4.2017. 
I brevet vises det til planbeskrivelsen med tanke på å regulere hensynssoner for å ivareta 
vann- og avløpssystem, skiløyper, skliløyper mv. Det er med stor undring det registreres at 
kommunestyret ønsker en endret avgrensning av planområdet. Det er satset store ressurser 
både fra private grunneiere og kommunen på et samordnet planarbeid for B12 og H5/H6 
områdene. Opprettholdes vedtaket er det rimelig å forvente at det gis en forklaring på 
hvorfor kommunestyret velger å bryte med avtalte forutsetninger for planarbeidet. 
Kommunen må da presentere en alternativ fremgangsmåte for å gripe tak i de utfordringer 
planen var ment å bidra til å finne løsninger på.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til orientering. Rådmannen foreslår å opprettholde 
opprinnelige forutsetninger med å se områdene H5/H6 og B12 i sammenheng og 
sikre samordning av områdene med hensyn til vann- og avløpstraseer mv.  

 
Vurdering: 
Rådmannens utgangspunkt for behandling av områdeplan for H5 og H6 i Hafjell er de 
føringer som er gitt i gjeldende planer. Dette gjelder vedtatt kommunedelplan Øyer Sør 
vedtatt 30.5.2007. Det handlingsrommet for justeringer av arealer og grenser i byggeformål, 
må ligge innenfor det handlingsrommet som KU-forskriften har satt til 15 daa.   
Det er gitt føringer i kommunedelplanen i bestemmelse pkt 1.1.16 mht. tilpasning mellom 
bebyggelse og terreng. Dette gjelder områder som ikke bør reguleres og ikke må reguleres 
til byggeformål. Fylkesmann i Oppland påpeker at de områdene som tas inn, er de bratte 
områdene som ble tatt ut i forbindelse med planbehandlingen.  
 
De arealene som ble tatt ut som byggeområder i områdeplanen ved første gangs 
behandling, er nettopp slike områder, se vedlegg 1 og 6.  
 
Endringer av planavgrensning og byggeområder er ikke uproblematisk slik høringen har vist, 
og anbefales eventuelt tatt opp i forbindelse med revisjon av kommunedelplan Øyer Sør.   
Rådmannen vil ikke anbefale å redusere planområdet og legge planavgrensning mot 
bygeområdene. Reduksjon av planområdet er fra regionale myndigheter betegnet som 
svært uheldig og har medført at de har fremmet innsigelse til planen. 
Bakgrunn for dette er betydningen av å se de to områdeplanene Bjørge – Skalmstad og H5 
og H6 i Hafjell i sammenheng for planlegging og gjennomføring av VA-nett, sikring av bekker, 
kantvegetasjon og flomfare.  
 
Utvidelse av byggeområdene har vært tatt opp av en grunneier i forbindelse med offentlig 
ettersyn i merknad fra Structor på vegne av Sondre Stubberud. Rådmannen anbefalte da å 
ikke foreta endringer av byggeområdene.  I forhold til de landskapsvurdringer som ble 
foretatt i forbindelse med kommunedelplan for Øyer Sør gir denne føringer for å avgrense 
byggeområdene og beholde vegetasjonssoner rundt byggeområdene.  
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I e-post til NVE datert 04.05.2017, fra Øyer kommune, er det lagt fram følgende forslag til 
endringer i planen for å imøtekomme grunnlaget for NVEs innsigelse: 
«1. Planavgrensningen beholdes uendret slik den har vært fra oppstart, og frem til planens 
fremlegging til sluttbehandling i kommunestyret 15.12.2016. 
2. Det er merknader til utvidelse av planområdet fra Fylkesmann og NVE med tanke på 
mangelfull KU og ROS-analyse og utvidelse av utbyggingsområder er i konflikt med 
kommunedelplanens bestemmelse 1.1.6 om bygging i bratt terreng. 
Planavdelingen mener derfor at forslag til utvidelse av byggeområder for H5d-f avvises. 
3. Det er lagt inn bestemmelser under hensynssoner som samsvarer med bestemmelser for 
Områdeplan for B12 og som tilsvarende skulle ivareta forholdet til flom mv i plan for H5 og 
H6 i Hafjell. Tillegg i bestemmelser er markert med gult og blå markering for de 
bestemmelser som etter vår oppfatning skulle ivareta de punktene som danner grunnlag for 
innsigelsen. Første avsnitt under 6.1 stiller også krav til at bekkeløp skal holdes åpne». 
 
I brev av 17.5.2017 gjør NVE en vurdering av disse forslagene som her er nevnt og foreslår 
en tilføyelse i tillegg under bestemmelse pkt. 6.1. NVE konkluderer i brevet av 17.5.2017 
med:  
Dersom dette tas inn og punkt 1.-3. i e-post datert 04.05.2017 tas til følge, mener NVE 
grunnlaget for vår innsigelse kan bortfalle. 
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at grunnlaget ikke formelt sett kan bortfalle før 
endelig og juridisk bindende vedtak foreligger i saken. 
 
Konklusjon 
På grunnlag av statlig innsigelse fra NVE og merknad fra Fylkesmann i Oppland (FMOP) vil 
rådmannen legge frem reguleringsplan for H5 og H6 i Hafjell, i samsvar med opprinnelig 
plankart og tillegg i bestemmelser.   
 
Følgende endringer er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene ved sluttbehandling:  
 
Tillegg pkt. 2.1: 
Overvann 
Detaljplanene skal vise hvordan overvann er tenkt håndtert. Overvann fra nye 
utbyggingsområder skal ikke sendes direkte i eksisterende bekkeløp, men skal dreneres 
naturlig ut i terreng som ligger til rette for det, eller sendes i etablerte 
fordrøyningsbassenger. Detaljplanene skal gi en detaljert beskrivelse og redegjørelse av 
dette.  
 
Tillegg under pkt. 5.2: 
I detaljreguleringen skal det vurderes plassering av langrennsløype øst for Storsteinsvegen. 
 
Tillegg under pkt. 6 Hensynssoner: 
Det er igangsatt utredningsarbeid med overvann, flom og skred i forbindelse med revidering 
av kommunedelplan Øyer sør. De føringene som etter hvert vil bli tatt inn i vedtatt 
kommunedelplan for Øyer sør 2016 – 2026, vil også bli gjeldende for flom og overvann for 
gjeldende planer.  
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Tillegg bestemmelse 6.1: 
Nye tiltak innenfor hensynssone flom er ikke tillatt, unntatt er nye veger og utbedring av 
eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører… kan etableres, men må 
utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende og dimensjoneres for minimum 200 års flom og i 
tråd med byggeteknisk forskrift. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann   Saksbehandler 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅLSGRENSE REGULERINGSPLAN FOR E6 TINGBERG-
TRETTEN 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/860     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 23.3.2017 
Revidert skisse, 24.3.2017 
Uttalelse fra NVE, 12.5.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsbrev, 24.3.2017 
Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, 9.5.2017 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har søke om dispensasjon fra reguleringsplan for E6 Tingberg-Tretten da ny 
brannstasjon nord for tunnelen må plasseres noe utenfor riktig formålskategori. NVE har 
ingen merknad til selve plasseringen på annet vegareal. De stiller heller spørsmål om 
brannstasjonen er plassert i tråd med krav satt i TEK10 mht plassering av bygg i 
sikkerhetsklasse F3. Klasse F3 skal være sikret mot en 1000års-flom. 
 
Øyer kommune mener tiltaket vil være sikret mot flomstørrelser som 1995-flommen, da 
eksisterende bygg (renseanlegget) ikke ble berørt i 1995. Lokale forhold påvirker trolig 
vannforholdene slik at matematiske flomformler ikke gir et riktig inntrykk av reell situasjon.  
 
Dersom det settes vilkår for dispenasjonen om at kommunen må dokumentere nærmere at 
en ny brannstasjon ikke vil bli berørt av en 1000års-flom mener rådmannen dette er 
tilrådelig. 
 
Saksutredning: 
I epost av 23.3.2017 søker Øyer kommune ved enhetsleder for Eiendom, Torstein Hansen, 
om dispensasjon fra reguleringsplan for E6 Tingberg- Tretten, vedtatt 30.8.2007. Det søkes 
dispensasjon fordi den planlagte brannstasjonen rett nord for Øyertunnelen må anlegges 
delvis utenfor formålsgrensen for kommunalteknisk virksomhet.  
 
I søknaden fremkommer:  
Øyer kommune skal bygge ny brannstasjon på eiendommen gnr 98, bnr 74, nordøst for 
Tretten renseanlegg. Hjemmelshaver til 98/74 er Øyer kommune.  
Brannstasjonen var først tenkt plassert på området regulert til kommunalteknisk 
virksomhet, men etter befaring og prøveutstikking av bygget, viser det seg nødvendig å 
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flytte bygningen sør-østover. Situasjonskart datert 24.03.2017 viser tenkt plassering. 
Årsakene til at bygget må flyttes er konflikt med eksisterende vann- og avløpsledninger. Det 
er også lite hensiktsmessig og ønskelig å plassere bygget lenger ut mot Lågen med tanke på 
dårlig byggegrunn, større erosjonsfare og bygging nær strandsonen.  
Ved flytting kommer noe av bygningen inn på areal regulert til annen veggrunn. I denne 
forbindelse er det nødvendig å søke dispensasjon fra gjeldene formålsgrenser i 
reguleringsplan E6 – Tingberg – Tretten, planvedtak datert 30.08.2007. Siden bygget må 
plasseres utenfor gjeldene formålsgrenser, ber vi om at dette rettes opp i forestående 
planarbeid for nytt tunnelløp i Øyer-tunellen på E6.   
 
Kommunestyret har i sak 4/17, møte den 26.01.2017, gjort endelig vedtak om at det skal 
bygges ny brannstasjon på nevnte område. Øyer kommune skal være byggherre og 
stasjonen skal leies ut til Lillehammer Region Brannvesen. Formålet med bygningen er 
parkering av brannbiler og lagring av brann- og redningsutstyr, samt mønstringssted for 
mannskap. Det skal ikke kaserneres mannskap i bygningen.  

 
Byggestart er satt til primo juni 2017 og brannstasjonen skal tas i bruk i november 2017.  
 
Byggegrense til E6:  
I mail av 9. september 2016 fra Statens vegvesen v/Randi Sira slås det fast at byggegrense 
fra rampe mellom E6 og Holmen bru må være minimum 30 m. Dette kravet er hensyntatt i 
vedlagte tomteskisse. Se vedlegg.  
 
Nabovarsling:  
Øyer kommune som byggherre har sendt nabovarsel til:  
Gnr 98, bnr 3: Statens vegvesen, Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer 
Randi og Håvard Sagheim, Tretten. 
 

           
Over vises gjeldende reguleringsplan til venstre og ønsket plassering av bygg med tilhørende 
behov for dispenasajon til høyre. Se også vedlegg nr. 
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Vurdering av søknaden 
Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 
Søknad om tiltak skal behandles etter pbl § 20-1 pkt. a. Arealet som brannstasjonen skal 
plasseres på må ha riktig reguleringsformål. Ellers må det søkes dispensasjon. Av grunner 
som er nevnt i søknaden må deler av brannstasjonen anlegges på et område som i gjeldende 
reguleringsplan er regulert til annet vegformål. Byggesøknaden kan da ikke innvilges uten at 
det i forkant er innvilget dispensasjon fra reguleringsplanens plankart, jf pbl § 19-2.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Det er en liten endring av et 
formålsområde der det er en viktig samfunnsfunksjon som skal etableres. Det har hele tiden 
vært forutsatt at det skal anlegges ny brannstasjon nord for tunnelen. Dette vil sikre rask 
adkomst fra begge sider av tunnelen. Det er viktig med hensyn på brann og andre ulykker i 
tunnelen.    
 
Plan- og byggfaglig bakgrunn og vurdering 
Areal som ønskes til brannstasjon, men som ikke i dag er regulert til formålet er regulert til 
annet vegformål. Det er snakk om et begrenset areal. Å tillate at det bygges brannstasjon 
som omsøkt  vil ikke i særlig grad påvirke vegen og vegens  eventuelle fremtidige behov. 
Revisjon av reguleringsplanen vil kunne avdekke behov for omsøkte areal til 
veggrunn/annen veggrunn. Rådmannen ser det som lite sannsynlig at omsøkte areal vil være 
avgjørende for eventuelle endringer av vegen i fremtiden. Statens vegvesen, region øst, vil 
som høringsinstans kunne si noe mer om dette. Ut i fra de signaler som er gitt så er det 
viktig å holde på 30 m byggegrense til rampene fra E6. Plassering av bygget som omsøkt 
innfrir vegvesenets krav til byggegrense til E6.  
 
Naturmangfold, kulturmiljø og –landskap 
Brannstasjonens plassering vekk fra Lågen er best med hensyn til naturmangfold knyttet til 
vassdraget og de sumpområdene som ligger ut mot Lågen. Området er allerede bebygd med 
renseanlegg og trafikkmaskin, så kulturmiljø og – landskap vil ikke endres nevneverdig. 
 
Dersom kommunen innvilger dispensasjonssøknaden vil brannstasjonen plassers slik at den 
ikke kommer i konflikt med vannledning over tomten, samt at den ikke legges ned mot 
Lågen.  
 
 
Innkomne høringsuttalelser 
Det er kommet inn to høringsuttalelser. 
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Oppland fylkeskommune har ingen merknader til at det innvilges dispensasjon som omsøkt. 
 
Fylkesmannen i Oppland forutsetter at endringen ikke medfører konflikt med nærliggende 
fuglefredningsområdet når nytt tunnelløp skal etableres. 
 
NVE har i brev 11.5.2017 bedt kommunen dokumentere at bygget anlegges på en høyde 
over havet som tilfredsstiller TEK10 § 7-2. Det samme fremføres for adkomstvegen til 
brannstasjonen. I Regional plan for Lågen er det beregnet flomhøyde på kote 182,5 forbi 
tomten som skal brukes til brannstasjon.  
 
TEK10 krever for bygg i sikkerhetsklasse F3 at disse har sikkerhet mot 1000-års flom. NVE 
regner med at kravet til tilstrekkelig flomsikkerhet i tråd med TEK10 blir fulgt opp i 
forbindelse med planprosessen for ny brannstasjon på Tretten. 
 
Vurdering: 
Enhet for utbygging har befart tomtenfor å se hvordan NVE sine merknader kan 
imøtekommes. Det er gjennomførbart å få anlagt topp gulv inne i brannstasjonen på kote 
183,5. Dette er ca. 1 m over flomhøyde i en 200-årsflom.  
 
Videre sier enhet for utbygging at vil det kunne etableres flomforebygging langs skråning 
mot elva til ca. kote 183. Denne er foreslått 0,5 m under ferdig gulv på brannstasjonen slik 
at den øvre delen er permeabel og at det er fall ut mot vassdraget.  
 
Planavdelingen mener at enhet for utbygging ikke har tilstrekkelig dokumentert at bygget 
med adkomstveger er sikret etter kravene for sikkerhetsklasse F3. Dette tilsvarer at bygget 
skal tåle flomhøyder tilsvarende en 1000års-flom. Dette er krav i TEK10.  
 
Det er ikke anledning til å dispensere fra de krav som stilles til bygg i sikkerhetsklasse F3 i 
TEK10. Videre vil det ikke være argumenter som tilsier at en brannstasjon kan ansees som 
egnet til å plasseres i en lavere sikkerhetsklasse. Planavdelingen mener det derfor kun kan 
gis dispensasjon med vilkår. 
 
 
Ut i fra et simulert kartlag som viser flomhøydene i 1995 var både brannstasjonsområdet, 
adkomstveg og E6 i området under vann. I følge en foreløpig rapport fra SWECO kan det se 
ut som om 1000års-flomhøyde på Tretten vil ligge omtrent på 1851 moh. 1Dette er ikke 
kvalitetssikrede tall. 
 
I følge kommunens driftsenhet var ikke renseanleggbygget, som ligger nedenfor den 
planlagte brannstasjonen, berørt av flommen i 1995. Renseanleggbygget ligger 182,77 moh. 
Tomten det planlegges å bygge brannstasjon på er etter den tid hevet 1,5 m.  
 
Slik planavdelingen vurdere disse fakta, kan det bety at stedegne forhold gjør at reelle 
flomhøydene i området ikke stemmer med flomkart som er modellert ut i fra matematiske 
formler.  
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Konklusjon  
Ut i fra en samlet vurdering har rådmannen kommet frem til at fordelene ved å innvilge 
dispensasjon fra arealformålet (annen veggrunn) for å kunne tillate bygging av ny 
brannstasjon vil være klart større enn ulempene. En dispensasjon vil kunne fremskynde 
bygging av brannstasjonen på den beste byggegrunnen sett fra et samlet synspunkt selv om 
det ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan og det er i umiddelbar nærhet til Lågen.  
 
En ny brannstasjon rett nord for Øyertunnelen er viktig i et beredskapsmessig perspektiv 
med hensyn på eventuelle hendelser inne i tunnelen. Slik rådmannen ser det så blir verken 
innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i loven 
nevneverdig tilsidesatt.   
 
Rådmannen anbefaler imidlertid at det settes  vilkår. Det settes krav om at brannstasjonen 
anlegges slik at den ligger på flomsikker grunn ved en eventuell 1000års-flom. Det må også 
dokumenteres at adkomstvegene er fremkommelige ved en slik hendelse.  
Høyder på ferdig gulv og dokumentasjon på at dette er tilstrekkelig høyde for en 1000års-
hendelse må fremlegges for NVE.  
 
Ønske om flomforsterkning av skråningen mot Lågen opp til kote 183 må avklares som eget 
tiltak. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2innvilges dispensasjon fra formålskategori på vilkår. Det settes 
krav om at dokumentasjon på at brannstasjonen anlegges slik at den ligger på sikker grunn 
ved en eventuell 1000års-flom fremlegges i byggesaken. Det må også dokumenteres at 
adkomstvegene er fremkommelige ved en slik hendelse.  
 
Ønske om flomforsterkning av skråningen mot Lågen opp til kote 183 må avklares som eget 
tiltak. 
 
NVE skal ha kopi av en evt. byggetillatelse slik at de er informert om hvordan kravene i 
TEK10 er svart ut mht tilstrekkelig flomsikkerhet. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA DEL AV HAUGEN GBNR 025/015 - FRITIDSBOLIG - HORNSJØVEGEN 509 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 025/015  
Arkivsaksnr.: 15/754     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
41/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Rammesøknad tilbygg, 9.5.2017 
o Søknad om dispensasjon med nabovarsel, 7.4.2017 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tilbygg, 7.5.2015 
Brev fra kommunen om behov for evt. dispensasjon, 2.7.2015 
 
Sammendrag: 
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i «Del av Haugen», vedtatt 
19.12.1991, for å kunne få bygge et tilbygg på en fritidsbolig. På grunn av tomtens 
beskaffenhet ønskes det å bygge med underetasje på tomt 26/15. Det er allerede oppført 
en hytte på ett plan på tomten. Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for å tillate hytter 
med underetasje. Da terrengforholdene ligger til rette for å integrere tilbygget bedre i 
terrenget med underetasje foreslås at dispensasjons innvilges. 
 
Saksutredning: 
I brev av 7.4.2017 (vedlegg B1 i rammesøknaden) søker RIBA Rådgivende ingeniører AS om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Del av Haugen. Del av Haugen grenser inntil 
reguleringsplan for Lisetra. 
 
Grunneier ønsker å bygge et tilbygg med underetasje på sin tomt 25/15. 
Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for hytter med underetasje.  
 
Tomten heller såpass at hytten vil bli bedre tilpasset terrenget med sokkel.  
 
Det er ikke gjennomført høring ut til regionale myndigheter da rådmannen ikke anser deres 
myndighetsområde som berørt. 
 
Ingen naboer har gitt negativ merknad til nabovarsel.   
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 
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nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
Vurdering: 
Søknad om dispensasjon er grunngitt, og naboer varslet. Øyer kommune har ikke funnet det 
nødvendig å sende søknaden på høring til regionale og statlige myndigheter. 
 
Omsøkte tiltak er i strid med reguleringsbestemmelsene, og kan ikke tillates dersom det ikke 
dispenseres fra disse.  
I reguleringsbestemmelsene for Del av Haugen  står det: 
§ 5 «Fritidsboligenes plassering skal tilpasses terrenget mest mulig, med hovedmøneretning 
parallelt med kotene på kartet. Fritidsboligene skal oppføres som frittstående bygg 
eventuelt med anneks og uthus. Samlet bebygd grunnflate, inklusive anneks og uthus må 
ikke overstige 150 m2.» 
 
§ 6 «Fritidsboligene skal oppføres i 1 etasje, med saltak (…)». 
 
For å kunne tillate underetasje må det dispenseres fra § 6. 
 
Reguleringsbestemmelsene innehar ikke bestemmelser om høyder. Omsøkte tiltak vil ligge 
lavere i terrenget enn eksisterernde hytte. Totalt vil eksisterende hytte og tilbygg ikke 
overstige maksimal grunnflate (BYA) på 150 m2. 
 
Under vises omsøkte tomt ytterst mot dalen. Der tilbygget er tenkt plassert ligger kotene 
mellom 768-770, og er godt tilpasset et tilbygg med sokkel.  
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Det vil bli mindre terrenginngrep ved å tillate omsøkte dispensasjon. Ingen naboer har uttalt 
seg negativt til tiltaket.  
 
Bestemmelsen det dispenseres fra blir naturlig nok tilsidesatt for denne tomten, men det 
totale inntrykket bestemmelsen er satt til å regulere blir ikke nevneverdig berørt.  
 
§ 5 sier noe om å tilpasse byggene til terrenget: «Fritidsboligenes plassering skal tilpasses 
terrenget mest mulig, med hovedmøneretning parallelt med kotene på kartet.» Denne 
bestemmelsen underbygger at det bør tillates tilbygg som tilpasser seg terrenget fremfor 
store terrenginngrep. Det er avklart med nabo, Lisetra velforening, at tilbygget kan plasseres 
helt inn til nabogrense. 
 
Lovens formålsbestemmelse blir heller ikke vesentlig tilsidesatt ved å tillate omsøkte 
dispensasjon. Helhetsinntrykket av tomten vil bli bedre da tiltaket gjør at det blir mindre 
skjæring/fylling og terrenget utnyttes naturlig.  
 
Fordelene ved å innvilge omsøkte dispensasjon er klart større enn å nekte den 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse § 6 i reguleringsplan 
for Del av Haugen.  
 
Det tillates å bygge underetasje på tilbygg på tomt 25/15.  
 
Denne dispensasjonen åpner for at søknad av 9.5.2017 kan behandles på tross av at 
bestemmelsene ikke åpner for å bygge med sokkel. Dispensasjonen er ingen automatisk 
godkjennelse av byggesøknad.  
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON GBNR 62/1 - FRADELING AV AREAL - NORDLIA 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 062/001  
Arkivsaksnr.: 16/743     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
42/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fradeling, 2.5.2016 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, 14.2.2017 
Brev til søker fra Landbrukskontoret, 6.4.2017 
Svar fra Hans Kristoffer Nordlien, ettersendes 
Kart etter befaring, ettersendes 
    
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Landbrukskontorets uttalelse til dispensasjonssøknaden, 14.7.2016 
Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, 10.2.2017 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven og jordlova foreslår rådmannen at det gis tillatelse til 
fradeling av gårdstunet på Nordlien 62/1 til ny enhet med vilkår. 
 
Saksutredning: 
I brev mottatt 2.5.2016 søker Hans Kristoffer Nordlien om å få dele fra tunet (5 daa) på 
landbrukseiendommen 62/1. De resterende arealene tilhørende 62/1 skal fortsette på hans 
eierhånd sammen med den andre landbrukseiendommen han eier, 75/2. 
 
Begrunnelsen for søknaden er at det er dyrt å forvalte to gårdstun med stor bygningsmasse 
på en inntekt.  
 
Hans Kristoffer Nordlien fikk i 2015 tillatelse til å dele sin landbrukseiendom i to, slik at et av 
disse kunne selges separat (PU-sak 24/15, 21.5.2015). Når han nå søker om å få dele fra 
tunet på 62/1 med hensikt å selge kun dette, så må det bringes klarhet i hvilken status 
vedtaket fra 2015 får. I brev av 6.4.2017 ber landbrukskontoret søker om å ta stilling til om 
han ønsker å videreføre gyldigheten av vedtaket av 21.5.2015. Dersom Nordlien ønsker 
dette er ikke landbrukskontoret innstilt på å anbefale deling etter jordloven § 12, da det vil 
oppstå en landbrukseiendom nede i bygda uten tun. Dette er etter deres syn ikke ønskelig. 
 
I brev  ber Hans Kristoffer Nordlien om at vedtaket fra 2015 i PU-sak 24/15 oppheves, slik at 
det heller blir anledning til å dele fra tunet på 62/1.  
 
Søknad om fradeling fra landbrukseiendommer må behandles både etter jordloven og plan- 
og bygningsloven. Det er nødvendig med tillatelse etter begge lovverk. 
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Jordlovsbehandling 
Bakgrunn: 
Hans Kristoffer Nordlien er eier av landbrukseiendommene Nordlia og Slettjordet på Øyer 
vestside. Han er oppvokst og bor i Nordlia og tok over brukene etter hhv. sin far og mor som 
eide hvert sitt bruk. Brukene har vært drevet som en enhet siden tidlig på 1970-tallet. Drifta 
har bestått i melkeproduksjon og etter hvert spesialisert kjøttproduksjon på ammekyr. 
Melkekyrne har stått i Nordlia. Etter som produksjon ble utvidet med mer kjøttproduksjon, 
ble det bygd fjøs i Slettjordet som har huset ammekubesetningen. Melkekvota ble solgt i 
2014. Dagens drift består av ren kjøttfeproduksjon, men begge fjøsene er i bruk.  
  
I 2015 søkte Nordlien om å få dele eiendommene etter den opprinnelige inndelingen, noe 
kommunen godkjente. Hensikten med dette var å selge to selvstendige bruk. Han har valgt å 
ikke gå videre med disse planene men ønsker nå i stedet å fradele tunet i Nordlia med 
omkringliggende areal ca. 5 daa. Det gir muligheten for å selge tunet i Nordlia som 
boligeiendom samtidig som Slettjordet blir driftssenter på den samlede landbruksenheten.  
  
Fakta om eiendommen: 

 
  

Nordlia: 
Bruket ligger lengst nord i Øyer sogn langs Vestsidevegen. Bebyggelsen består av 
våningshus, driftsbygning og et uthus/redskapshus. Driftsbygningen er tilpasset 
melkeproduksjon med båsdrift og rørmelking og antas å være nærmest nedslitt. Jorda 
består av et jordstykke på 8,7 daa på oppsiden av tunet. Mellom Vestsidevegen og 
jernbanen er det et område på ca. 32 daa bestående av skog og innmarksbeite. På utsiden 
av jernbanen og ned mot Lågen er det ei stripe hovedsakelig med skog. Fra gardstunet og 
oppover i lia er det skog av høy bonitet, men bratt og med vanskelige driftsforhold. Til 
garden hører det seter på Smedpersetra med ei løkke på 3,3 daa overflatedyrka mark. Det 
er også en skogteig innafor Smedpersetra. Videre har Nordlia seter på Svartåsen i Øyer 
statsallmenning. Her ble det setret fram til litt utpå 2000-tallet. På setra er det seterhus fra 
ca. 1990 og et eldre seterfjøs. Det er oppdyrket ca. 130 daa med lettdrevet jord. Dette er ei 
av de største løkkene i allmenningen og utgjør en betydelig andel av gardens driftsgrunnlag.  
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Slettjordet:   
Bruket ligger langs Vestsidevegen, litt sør for Bruvollsaga. Bebyggelsen består av to 
våningshus som begge går i utleie, driftsbygning tilpasset kjøttfe, samt et par små uthus. Det 
ene våningshuset er iht. søker i god stand. Det andre har behov for påkostinger. Fjøset er 
oppført først på 1990-tallet og regnes som i god stand og tjenlig i forhold til bruk. Ned for 
tunet ligger 16 daa dyrkamark. Til Slettjordet hører også et jordstykke på 12 daa ved 
Nymoen ca. 1 km lengre nord langs Vestsidevegen, 3 skogteiger i lia bak tunet samt seter på 
Liasetra langs skogsbilvegen til Brånån. Ved Liasetra er det 23 daa innmarksbeite, 4,2 daa 
fulldyrka og vel 60 daa skog. Deler av skogen er inngjerdet og benyttes til beite. Det er ikke 
lengre bebyggelse på Liasetra. 
  
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven §12 første ledd at deling av eiendom som er i bruk eller kan brukes 
til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av departementet. Jordloven §12 første til tredje 
ledd sier følgende: 
  
“Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige. 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg 
til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.” 

Det er ikke dyrka eller dyrkbar jord innenfor arealet som søkes fradelt.  
  
Vurdering: 
Etter intensjonene til jordlova beskrevet i formålsparagrafen (§1), heter det mellom annet 
at  «ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga skal 
vere miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som 
produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel 
for menneske, dyr og planter». I dette ligger at arealressursene skal forvaltes med tanke på 
at en i framtida kan få større behov for jordbruksjord enn i dag og at det skal utvises 
aktsomhet med bl.a. fradeling til andre formål enn jordbruksproduksjon. I slike delingssaker 
er det vanlig praksis å legge til rette for at både bolig/fritids-, jordbruks- og 
næringsinteresser blir hensyntatt og veid opp mot hverandre. Det etterstrebes å finne gode 
løsninger ut fra de arealmessige og naturgitte forhold. 
  
Utgangspunktet for lovbestemmelsen er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de 
interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-/2013. Sentralt ved vurderingen er 
hvordan delinga tilgodeser hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur. Ved slike saker 
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legges det ofte vekt på om fradeling kan bidra til å oppnå en bruksrasjonalisering ved at to 
bruk kan bli til ett. I dette tilfellet er bruksrasjonaliseringen allerede gjennomført og 
bruksstrukturen er i realiteten gitt; Nordlia og Slettjordet forblir en enhet men med kun ett 
gardstun. Hensynet til en tjenlig bruksstruktur er etter rådmannens syn ivaretatt både før og 
etter en fradeling som omsøkt. 
  
De drifts- og miljømessige ulempene er vurdert også i forhold til dispensasjonsspørsmålet. 
Det er konkludert med at det ikke vil oppstå særlige driftsulemper som følge av deling. Det 
må imidlertid sikres vegløsning som gir tilgang til jord og skog.  
  
Det er omsøkt et areal på nærmere fem daa. Dette er et stort areal for en boligeiendom 
men ut fra tunets størrelse og utforming er det naturlig at det blir et areal til fradeling 
omtrent som omsøkt. Det er ikke gunstig at halve lagerplassen sørøst for gardstunet 
fradeles, arealet bør innskrenkes noe og bør følge markslagsgrensen mellom jorddekt 
fastmark og bebygd areal.  
  
For kulturlandskapet vil en fradeling ha liten eller ingen betydning. Det er iht. tilgjengelige 
databaser ikke registrert kulturminner eller natur-/miljøverdier innenfor arealet som søkes 
fradelt. 
 
  
Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven 
Fradelingen skal behandles etter pbl § 20-1 pkt. m. Arealet som søkes fradelt ligger i LNF2-
område i kommuneplan for Øyer. Fradeling kan da ikke skje uten dispensasjon fra 
kommuneplanens LNF-bestemmelser, jf pbl § 19-2.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
 
Dispensasjonsvedtak krever grunngitt søknad. Som hovedregel skal naboer varsles før vedtak 
treffes, jf. pbl § 21-3, første ledd. Unntak fra dette kravet kan gis i visse tilfeller jf. pbl § 21-3, 
andre ledd. I dette konkrete tilfellet varsles naboer med dette brev.  
 

Landbruksfaglig vurdering av dispensasjonssøknaden   
Hans Nordlien søkte og fikk i planutvalget i Øyer den 21.04.2015 godkjent at gardene Nordlia 
og Slettjordet skulle splittes slik at de kunne selges hver for seg, slik brukene var før disse ble 
sammenslått av forrige generasjon. Den løsningen som følger av søknaden nå er etter 
landbrukskontorets syn en bedre løsning. Dette vil holde landbruksressursene samlet som en 
enhet, noe som bedre vil ivareta intensjonene i de overordnede landbrukspolitiske 
målsettinger enn å splitte dette til to separate bruk. Dette må sees i det lys at det ikke er 
rasjonelt eller praktisk/økonomisk gunstig å ta to komplette gardstun tilhørende samme 
driftsenhet med en innbyrdes avstand på 6 km.  
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En konsekvens av dispensasjon er at det oppstår en fritt omsettelig boligeiendom i 
landbruksområde. Det er for så vidt ikke spesielt uheldig med tanke på de landbruksmessige 
forhold. I dette tilfellet er det, foruten drifta av Nordlia, ingen aktiv drift av betydning i 
nærområdet. Det er derfor ikke særlig aktuelt med drifts og miljømessig ulemper for 
landbruket. Arealet som søkes fradelt berører ikke dyrka jord og er således ikke i strid med 
jordvernhensyn.  
 
Landbrukskontoret har ingen innvendinger mot at det gis dispensasjon. 
 
Plan- og byggfaglig bakgrunn og vurdering  
 

Bygningsmessige forhold og adkomst 

Området der tunet på 62/1 ligger, er regulert til LNF2, og bygningene bebos av søker.  Arealet som 

søkes fradelt er relativt stort, 5 daa.  
 

Bygnings- og tomtemessige forhold er ikke vurdert å være til hinder for å imøtekomme en 

dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Bebyggelsen er tilknyttet eksisterende privat vann- og 

avløpsanlegg, og dette skal videreføres. Dette er plassert slik i grunnen at det vil bli liggende inne på 

den nye tomten.  

 

Med dagens trafikkgrunnlag på fylkesvegen er eksisterende adkomst til denne tilfredsstillende. Med 

bakgrunn i at en dispensasjon ikke vil medføre noen endring av trafikkgrunnlaget eller 

avkjøringsfrekvensen, er ikke uttalelse fra vegmyndighet innhentet.  

 

Fradeling av gårdstunet vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting her, 

også i framtida. Det går fram av landbruksmessig vurdering at det ikke er mye aktiv 

jordbruksproduksjon i området, slik at driftsulemper for landbruket i området ikke er vektlagt.  

 

Det er ikke tale om etablering av flere boenheter på det fradelte arealet, og det ligger allerede 

bolighus i området. Imøtekommelse av dispensasjonen er imidlertid på grunnlag av at det ikke er 

planlagt flere boenheter på eiendommen. 

 

Bygningsmessig og nødvendig registrering av status i matrikkelen vil endres i ettertid. Dette gjøres av 

Øyer kommune administrativt.  

 

Det må stilles vilkår om at vegrett sikres, ved tinglysning, til øvrig landbruksmessig areal rundt den 

nye enhete. Det tas sikte på at det ikke gjøres endring i adkomst, så både landbruksarealene og 

boligtunet må ha rett til å bruke dagens veg. 

 
Fylkesmannen i Oppland skriver i sin uttalelse at det er viktig å sikre atkomst til jord- og 
skogareal. For atkomst til dyrka marka rett sørøst for tunet synes det uheldig at deler av 
lagerplassen mellom dyrka mark og fylkesvegen blir fradelt. De anbefaler å redusere fradelt areal 
her, og heller dra vestlig grense rett ned i fylkesvegen i nordvest for å få en bedre arrondering. 
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I samråd med søker endres derfor tomteavgrensingen slik at fylkesmannens merknad 
imøtekommes. Skisse for ny tomteavgrensning ettersendes planutvalget før møtet. 
 
Fritt omsettlige boligeiendommer i LNF-området, tett inntil landbruksarealer i drift er i 
utgangspunktet ikke ønskelig, men det er her snakk om en viss bruksrasjonalisering og 
optimalisering. Det må tillegges vekt. 
 
Ingen naboer har avgitt merknad til søknaden. Oppland fylkeskommune har ingen vesentlig 
merknad til at dispensasjons gir. 
 

Planmessige forhold 

Tunet på 62/1 ligger i LNF2 i gjeldende kommuneplan. Her er det generelt forbud mot oppføring av 

ny eller vesentlig utvidelse av bestående bebyggelse, særlig som ikke er tilknyttet stedbunden 

næring, før områdene inngår i reguleringsplan eller kommuneplan. 

 

I forslaget til den nye kommuneplanens arealdel er arealformålet for eiendommen LNF. 

I LNF-områder gjelder et generelt bygge- og deleforbud. Også i konsekvensutredningen i tilknytning 

til utkastet til den nye kommuneplanens arealdel er det uttrykt at i LNF-områdene skal bebyggelsen i 

utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring, men for å bidra til å opprettholde folketall og 

bosetting i grendene, vil kommunen se positivt også på søknader som ikke gjelder slik næring. Det er 

ikke andre føringer i forslaget som taler sterkt mot å godta fradeling og boligformål i denne saken.  

 

Forhold til naturmangfoldloven, friluftsliv og naturressurser 

Omsøkte fradeling fører i liten grad til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk, og heller 

ikke som har betydning i forhold til naturmangfoldloven og friluftsinteressene i området. 

Gjennomgang av innlandsGis og naturbasekart viser ingen forhold tilknyttet naturressurser, 

naturgrunnlag eller kulturminnevern som motgår eventuell dispensasjon og fradeling. Det er heller 

ikke forhold tilknyttet artsmangfold og vilt som er avdekket.  

  

Eiendomsforhold og grenser i kartet 

Det kan være feil i kartet hva gjelder grenser, i forhold til faktiske eiendomsforhold. Kommunen 

bidrar til å rette opp i dette i sammenheng med behandling av saken, i samråd med grunneierne det 

gjelder. Retting av grenser i matrikkelen gjøres administrativt. Det er av samfunnsmessig viktighet at 

formaliserte eiendomsforhold samsvarer med faktisk bruk. 

 

Kulturminnestatus 

Ingen av bygningene på tunet er SEFRAK-registrert. 

 

Konklusjon på dispensasjonsvurdering etter pbl 
Ut i fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet frem til at fordelene ved å gi 
dispensasjon til fradeling vil være klart større enn ulempene. En fradeling av tunet på 62/1 
bedrer driftsopplegget for de øvrige ressursene til landbrukseiendommen. Videre er ikke 
fradelingen til hinder for drift av landbrukseiendommen. Dispensasjonen undergraver ikke 
planens bestemmelse for LNF2, ei heller lovens formålsbestemmelse.   
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedtak etter lova om jord: 

 Med hjemmel i jordloven § 12 med tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling av 

inntil 5 daa tun med omkringliggende areal fra eiendommen Nordlia g/bnr 62/1  

 Den omsøkte fradeling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 

 Med hjemmel i pbl § 19-2 kan det derfor gis dispensasjon til fradeling av tunet med 

påstående bygninger, i alt 5 daa, fra 62/1. 

 

Vedtak i PU-sak 24/15 oppheves. 

 

Vedtak etter plan- og bygningsloven: 

 Samlet sett vurderes det å være en overvekt av forhold som tilsier at søknaden kan 

imøtekommes. Fordelene ved å styrke næringsgrunnlaget for landbrukseiendommen som 

blir igjen, samt å legge til rette for fortsatt bosetting vurderes her å være større enn å 

opprettholde en streng holdning til arealdisponering som ligger i LNF-formålets hensyn.  

 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling av tunet på Nordlia (62/1)etter 

pbl. § 20-1 pkt. m, av inntil en boligtomt med et areal på inntil 4,6 daa fra gbnr. 62/1 med 

påstående bygninger, i tråd med oppdatert kart etter befaring med eier.    

 

 Det gis tillatelse til omdisponering av bygningsmessig status til boligformål. Arealformål 

forblir LNF. 

 

 Den nye eiendommen kan bebygges i samsvar med bestemmelser/retningslinjer for bolig i 

LNF-områder i til en hver tids gjeldende kommuneplan. Det er ikke nødvendig å søke 

dispensasjon fra LNF-bestemmelsene for å gjøre tiltak som samsvarer med 

bestemmelsene/retningslinjene for bolighus i LNF-områder.   

 

 Det settes følgende vilkår for fradelingen: 

Vegrett for gbnr. 62/1 skal tinglyses på ny eiendom med vilkår om at adkomsten kan 

benyttes som adkomst til landbruksarealer, med tilhørende vedlikeholdsavtale.  

 

 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON - HAFJELLTOPPEN FJELLGREND GBNR 12/120 - FRITIDSBOLIG OG GARASJE - 
GEITRYGGEN 110 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 012/120  
Arkivsaksnr.: 17/305     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Revidert søknad om tiltak og dispensasjon for tiltaket, 27.4.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tiltak og dispensasjon, 10.2.2017 
  
Saksutredning: 
RAM arkitekter søker på vegne av grunneier om å få bygge et anneks med garasje som 
underetasje på gnr/bnr 12/120. Videre søker de om å få endret avkjøring. Det er allerede 
oppført en hytte og en bod på tomten. 
 

 
 
I dispensasjonssøknaden vises det til at tomtens beskaffenhet legger til rette for at annekset 
best tilpasses tomten med en sokkel. I reguleringsbestemmelsene er det åpnet for at hytter 
kan bygges med sokkel, men det angis ikke bestemmelser for sokkel på anneks. Det søkes 
derfor dispensasjon for å bygge annekset med sokkel.  
 
I sokkelen ønsker de å ha garasje, da adkomst på tomten er bratt og på vinterstid vanskelig å 
forsere. Reguleringsbestemmelsene tillater tre bygg pr tomt. Det angis da hytte, anneks og 
uthus/garasje. Det søkes om dispensasjon slik at fire funksjoner (Hytte, uthus, anneks og 
garasje) kan bygges i tre bygninger. 
 
Berørte naboer er varslet, og det er ikke kommet inn nabomerknader til siste forslag til 
utforming av tiltaket. I siste utkast av søknad er annekset anlagt langs høydekotene. Dette 



  Sak 43/17 

 

 Side 28 av 53   

 

bedrer utsikt for nabo som innga merknad til den første søknaden, der annekset var anlagt 
på tvers av kotehøydene. 
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 
nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
Vurdering: 
Dispensasjonen omhandler kommunens tolkning av reguleringsbestemmelser, samt 
dispensasjonssøknad for å kunne bygge sokkel under anneks. Rådmannen anser ikke dette 
som ansvarsområde for regionale og statlige myndigheter. Regionale og sentrale 
myndigheter er av den grunn ikke hørt i denne konkrete saken. Vedtak i saken sendes som 
kopi til myndighetene. De har klagerett på vedtaket. 
  
Tomten er på 1290 m2. Utnyttelse (15%) utgjør 193,5 m2. 
Eksisterende bebyggelse utgjør 140,9 m2, hvor hytte utgjør 124,5 m2 uthus 16,4m2. Mulig ny 
bygningsmasse kan da utgjøre 52,6 m2. 
 
Reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen fjellgrend ble sist vedtatt 28.3.2006. 
 
I pkt 4.3 står det blant annet: «Bygningers plassering skal tilpasses tomta best mulig, bl.a 
skal dype skjæringer og fyllinger (stein og løsmasser) unngås. Hovedmøneretningen skal 
legges parallelt med kotene på plankartet.» 
 
I pkt. 4.4 står det blant annet: «På den enkelte hyttetomt kan det maksimalt oppføres 3 
bygninger; hytte, anneks og uthus/garasje. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for 
hytte/anneks/garasje skal ikke overstige 200 kvm. BYA skal ikke overstige 15% av tomtens 
areal. Anneks/uthus skal hver ikke overstige 30 kvm BYA. Garasje skal ikke overstige 40 kvm 
BYA. (…) På tomter der terrengforholdene ligger til rette for utnyttelse av sokkel kan 
hovedhytta alternativt  bygges med underetasje. Maksimal mønehøyde 8.7 m og maksimal 
gesimshøyde 5.55 m over ferdig grunnmur (sokkelfasade). Underetasjen skal ha materialbruk 
som harmonerer med hovedfasaden; f.eks. tre, naturstein, skifer. Synlig grunnmur under 
sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy. » 
Ved beregning av BYA for sokkelareal medregnes ikke areal mindre enn 50 cm over terreng. 
Selv om ferdig mål på sokkelplate utgjør 62,98 m2, gjør stedegne forhold at målbart BYA for 
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sokkelen utgjør 39,5 m
2
. Garasje (på terreng) kan ikke være over 40 m

2
. I så måte 

tilfredsstiller målbart BYA av sokkelen reguleringsbestemmelsenes krav til garasjestørrelse.  
 
BYA for annekset er beregnet til 30 m2.  
 
Med eksisterende bebyggelse er ikke tomten stor nok til å kunne anlegge både omsøkt 
garasje og anneks i tillegg på terreng, iht. tomtens utnyttelsesgrad. Dersom uthuset ble 
revet, ville anneks og garasje kunne blitt oppført oppå terreng dersom man tillot å 
overskride utnyttelsesgraden med 1,5 m2.  
 
Ved omsøkte løsning blir det ikke behov for å rive uthuset, og det totale BYA for tomten blir 
mindre enn om alt skulle vært plassert oppå terrenget. 
 
I dialog med byggesaksbehandler, etter at søknaden kom inn første gang 10.2.2017, er 
søknaden korrigert slik at den kommer innenfor maksimal utnyttelsesgrad for tomten. Det 
som skal tas stilling til i denne saken er om det er anledning til å dispensere fra 
bestemmelsene med hensyn til sokkel for andre bygg enn hytta, samt om det er anledning 
til å kombinere anneks og garasje istedenfor uthus og garasje. 
 
Bestemmelsene åpner for at tomtene kan bebygges med tre bygg: hytte, anneks og 
uthus/garasje. Kommunen tolker denne bestemmelsen slik at tomten kan bebygges med 
hytte, anneks og et bygg som kan være enten et uthus eller en garasje eller et bygg med 
kombinert formål innenfor disse to typene.  
 
Når det på tomten allerede er bygget ei hytte og et uthus, så er det etter bestemmelsene 
kun anledning til å tillate oppføring av et anneks. I teorien kan hytta og uthuset bygges 
sammen slik at uthuset blir en del av hytta. Dette ville gjort at bestemmelsene ble etterlevd 
uten dispensasjon og det ville vært anledning til å føre opp anneks og garasje uten å søke 
dispensasjon, der utnyttelsesgraden på tomta gir rom for det.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er ønskelig å «fremtvinge» dårlige løsninger for 
å kunne tilpasse seg reguleringsbestemmelsene, og anbefaler at det innvilges dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene slik at det på denne tomten tillates hytte, uthus og et bygg 
som har kombinert funksjon som anneks og garasje. 
 
For å kunne tillate at funksjonene anneks og garasje bygges i ett og samme bygg er det 
nødvendig å ta stilling til om også anneks kan bygges med sokkel. Rådmannen ser da hen til 
pkt. 4.3 der det står at bygg skal plasseres best mulig i forhold til tomtens beskaffenhet. 
Tomta er bratt, og det ligger godt til rette for at annekset oppføres med sokkel. Dette vil 
også være til naboenes beste, da tiltaket slik sett beslaglegger mindre totalareal. Videre 
legges det vekt på at tiltaket er endret fra første søknad. I revidert søknad er annekset 
tilpasset reguleringsbestemmelsene slik at møneretningen ligger parallelt med kotene på 
plankartet. Dette er godtatt av nabo som påpekte første utkast til tiltaket der 
møneretningen var på tvers av kotehøydene. 
 
Rådmannen mener annekset tilpasning til terrenget er viktig. At bestemmelsene kun åpner 
for at hyttene kan bygges med sokkel bør ikke være førende for beslutningen.  
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Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at det kan dispenseres fra bestemmelsenes 
pkt. 4.4. I denne konkrete saken ligger de topografiske forholdene til rette for at også 
anneks kan bygges med sokkel. Videre vil den beste løsningen være å tillate at det på denne 
tomten tillates hytte, uthus og kombinert bygg anneks/garasje, der garasjen utgjør sokkel på 
annekset. Dette vil også naboer være tjent med, da det tar mindre utsikt og utnytter 
tomtens topografi. Reguleringsbestemmelsen det dispenseres fra og formålsparagrafen i pbl 
blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 slik 
at det på tomt 12/120 tillates å bygge et anneks med sokkel etter søknad. Det tillates videre 
at sokkelen benyttes til garasje. 
BYA for bygningen med sokkel angis etter det elementet som gir største beregnet BYA. I 
henhold til bestemmelsene tillates ikke anneks større enn 30 m2, selv om sokkelen er større 
i utbredelse. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 



  Sak  44/17 
 

Side 31 av 53   

GBNR 155/1/261 - DISPENSASJON - TILBYGG FRITIDSBOLIG - HOLMSETERVEGEN 567 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 155/001/261  
Arkivsaksnr.: 17/566     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon og byggesøknad, 2.3.2017 
Uttalelse fra landbrukskontoret, 20.3.2017 
Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, 2.5.2017 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland, 18.5.2017 
KU-ark: 2.5 Område Øvre Hundtjønn – Kartblad 5. Hytte nr. 53. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tidligere mailkorrespondanse for avklaring av prosess og bestemmelser. 
  
Saksutredning: 
Kommunen mottok 2.3.2017 søknad om dispensasjon for påbygg av hytte, gnr/bnr 
155/1/261. Hytta ligger i LNF2-område i gjeldende kommuneplan for Øyer, 50 meter fra 
Øvre Hundtjønnet. Hytta ligger på ca. 876 moh, og ifølge søker er hytta fra 1897. 
 
Eksisterende hytte er på ca. 45 m2 og stabburet er på ca. 14 m2. Det søkes om å få føre opp 
et tilbygg på hytta med BYA 49 m2. 
 
Det må søkes dispensasjon for å kunne utføre omsøkt tiltak da tiltaket er i strid med LNF-
formålet. For fritidshytter i LNF-2 områder over 800 moh gjelder følgende retningslinjer: 
«Fritidseiendommer beliggende over 800 moh kan utbygges til15% av tomtens størrelse, men 
maksimalt 80 m2. » 
 
Kommuneplanen er nå til revisjon, og rådmannen har sett hen til de bestemmelser som er 
foreslått for LNF-områdene i planforslaget ved vurdering av dispensasjonen. Disse 
bestemmelsene er ikke omstridt, men de her en romsligere utnyttingsgrad for området 
denne hytten ligger i dersom det innvilges dispensasjon fra LNF-bestemmelsene. 
 
Foreslåtte planbestemmelser for området hytta ligger i tillater 3 bygninger, men kun en 
boenhet. Maksimalt bebygd areal skal ikke overstige 160 m2, hvorav 40 m2 regnes som 
parkering. Uthus og anneks kan hver ikke overstige 15 m2. Bygingsmassen kan da maksimalt 
utgjøre 120 m2 BYA. Gesimshøyde kan maksimalt være 3,2 m over planert terreng, og 
mønehøyde kan maksimalt være 5,65 m over planert terreng. 
 
Da det ikke er vinterbrøytet veg frem til hytta tillates ikke innlagt vann, så kran på yttervegg 
må evt. videreføres.  
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Uttalelser fra berørt fagetat i kommunen og regionale myndigheter og naboer: 
Landbrukskontoret uttaler at omsøkte tiltak ikke direkte har betydning for omkringliggende 
landbruksproduksjon. De ønsker likevel å påpeke en bekymring for hvordan dette tiltaket vil 
påvirke/legge føringer for byggeskikk og landskapsestetikk i området. De stiller spørsmål om 
hvilken betydning kommuneplanforslagets bestemmelse i pkt. 2.3.1 – felles bestemmelser 
for fritidsbebyggelse- første punkt «bygninger skal tilpasses landskap/terreng og 
eksisterende bebyggelse» har for omsøkte tiltak.  
 
I sin høringsuttalelse kommenterer Oppland fylkeskommune kommunens betenkning om 
tiltakets tilpasning i landskap og eksisterende bebyggelse. De mener bygget er godt tilpasset 
eksisterende bebyggelse. Riktignok er ikke byggeformen vanlig innover i fjellet, men vanlig i 
alpine hytteområder. Det bemerkes at gesimshøyden er hevet på tilbygget sammenlignet 
med eksisterende hytte. Dette gjør at bygget virker større en fotavtrykket tilsier. 
Gesimshøyden er likevel innenfor de reglene som gjelder. De har ingen innvending mot at 
det innvilges dispensasjon i saken. 
 
I sin høringsuttalelse påpeker fylkesmannen at det er gjeldende kommuneplan det må 
dispenseres fra. Å se hen til planforslaget som er til behandling vil kunne gi utfyllende 
informasjon i saken. En slik henseende vil kunne medføre at hensynene bak bestemmelsene 
det dispensere fra blir mindre tilsidesatt. 
 
Videre skriver de at de ikke er i mot at det innvilges dispensasjon i tråd med søknaden, men 
ber om at det vurderes særlig presedensvirkning ved å dispensere for tilbygg så nær 
vassdrag. Fjerning av naturlig vegetasjon vil kunne virke privatiserende. Anleggsbeltet bør 
derfor begrenses mot strandsonen. Til slutt påpekes det at dersom kommunen ønsker å se 
nærmere på utforming av bygningsmassen, bør dette settes som overordene vilkår allerede 
i dispensasjonssaken, med detaljering i byggesøknadsfasen. 
 
Øyer fjellstyre er positive til tiltaket så lenge det ikke gjøres tiltak som privatiserer området 
ned mot vannet. 
 
Nærmeste nabo, Pål Anders Hagen, er positiv til dispensasjonssøknaden. 
 
Vurdering: 
For å kunne tillate omsøke tiltak må det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra planen skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planen når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Planfaglige vurderinger mht. dispensasjon 
Eksisterende hytte på festetomten er allerede konsekvensvurdert i prosessen med revisjon 
av kommuneplan, se vedlagt KU-ark. Konklusjonen i KU-arket er at festetomta fremdeles 
skal ha status som LNF-område da den ligger så nært vannkanten at alle tiltak på festetomta 
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bør underlegges en nøyere vurdering med hensyn til mulig konflikt med nærhet til 
vannet/fri ferdsel. Andre planfaglige forhold enn dette ansees svart ut i KU-arket. 
 
For å kunne tillate omsøkte tiltak må det søkes dispensasjon da det ikke er anledning til å 
bebygge LNF-areal uten en foregående dispensasjonsbehandling for tiltak som er i strid med 
LNF-formålet. Det må avklares om tiltaket påvirker hensynet til fri ferdsel rundt vannet.  
 
Dispensasjonssøknaden er begrunnet. Ingen av de regionale myndighetene har motsatt seg 
at det gis dispensasjon, men fylkesmannen ber om at det vurderes om tiltaket kan skape 
fremtidig presedens for bygging nært vassdrag. Videre ber de om at det blir vurdert å sette 
en byggegrense slik at inngrep nært vannet ikke kan realiseres. De påpeker at dette også 
gjelder bearbeiding av naturen.  
 
Landbrukskontoret har stilt spørsmål ved det arkitektoniske uttrykket sammenstilt med 
omkringliggende hytter, mens fylkeskommunen mener dette uttrykket kan aksepteres også 
innover på fjellet der det ikke er tett med hytter som i alpinområdene rundt Hafjell. 
 
Angående det arkitektoniske uttrykket er det vanskelig å mene noe konkret, da det er få og 
små hytter i umiddelbar nærhet. Det må vektlegges at hytter inne på fjellet ikke får store 
reflekterende flater. Videre er det viktig at bygget tilpasses terrenget.  
 
I dette konkrete tilfellet er det planlagt fasade med smårutede vinduer i normal størrelse 
sett hen til dagens standard. At hytta får to gavlvegger mot vannet er særegent 
sammenlignet med omkringliggende hytter, men som Oppland fylkeskommune påpeker så 
er dette noe som blir brukt blant annet i Hafjell. 
 
Det påpekes at innsendte plantegninger av hems med soveplasser i tilbygget ikke 
tilfredsstiller krav til romhøyder godkjent for beboelse, da høyden på hemsen er under 
2,2m. Dette kan evt. rettes/endres før byggesaken behandles. I denne omgang behandles 
kun spørsmålet om dispensasjon fra LNF-formålet. 
 
Angående fylkesmannens ønske om at saken vurderes med hensyn til fare for presedens i 
fremtidige saker så vektlegger rådmannen at det allerede står ett stabbur nærmere vannet 
enn tilbygget. Tilbygget ligger i tillegg delvis skjermet bak stabburet. I så måte mener 
kommunen at tilbygget ikke privatiserer strandsonen ytterligere.   
 
Kommunens kommuneplanforslag åpner for å øke øvre arealgrense for fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens LNF-områder utenfor hensynssonene for villrein fra 80 m2 til 120 m2. 
Dersom dette blir vedtatt innebærer det at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir tilsidesatt i mindre grad. Rådmannen mener derfor det kan forsvares at søknaden om 
dispensasjon ser hen til fremtidige arealstørrelser ved vurdering av dispensasjonssøknaden. 
 
I kommuneplanforslagets bestemmelser åpnes det for at det kan bygges terrasse. I dette 
konkrete tilfellet mener rådmannen det ikke kan tillates å føre opp terrasse på den delen av 
hytta som vender ned mot vannet. Det bør heller ikke opparbeides plenareal (ikke stedegen 
natur) mellom hytta og strandsonen, da dette også kan virke privatiserende. 
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Kommunen er kjent med at tiltakshaver også har søkt Statskog om å få legge om vegen til 
hytta. Dette er også et tiltak som må omsøkes, men det må også innhentes tillatelse fra 
Statskog. 
 
Ut i fra en samlet vurdering har rådmannen kommet frem til at fordelene ved å innvilge 
dispensasjon fra LNF-2 i gjeldende kommuneplan vil være klart større enn ulempene.  Hytta 
er liten og ikke tilrettelagt for dagens bruk. Et tilbygg vil ikke påvirke hyttas nærhet til vannet 
i nevneverdig grad, da tilbygge ligger bak et allerede eksisterende stabbur. Fri ferdsel rundt 
vannet vil trolig ikke bli påvirket.  
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i planen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt.   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det tillatelse til tiltak som er i strid med kommuneplan for 
Øyer (2000-2010). Det dispenseres fra kap. 2: «Innenfor LNF-områdene er det ikke tillatt med 
oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt 
ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring før områdene inngår i 
regulerings- eller bebyggelsesplan.» 
 
Det dispenseres fra retningslinjene for LNF-2 for fritidsbebyggelse over 800 moh, der 
retningslinjene tillater maksimalt 80 m2BRA. 
 
Det gis dispensasjon som muliggjør oppførelse av et tilbygg med BYA 49 m2. Tilbygge må 
bygges slik at gesimshøyde ikke overstiger 3,2 m og maksimal mønehøyde ikke overstiger 
5,65 m. Alt målt ut fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Det tillates ikke lagt inn vann i hytten, men kran på yttervegg kan videreføres. 
Det tillates verken terrasse eller opparbeidelse av plen på den siden av hytta som vender 
mot vannet.  
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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GBNR 26/193 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 026/193  
Arkivsaksnr.: 17/986     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon med nabovarsel, 20.4.2017 
Oppdaterte tegninger, 19.5.2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tillatelse til tiltak, hytte uten sokkel, 15.8.2016 
Uttalelse fra Hafjell Nord, regulanten, 18.5.2017 
 
Sammendrag: 
Det søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene på Lisetra 2 for å kunne få bygge en 
fritidsbolig med underetasje på tomt 26/193. Det er allerede gitt byggetillatelse på tomten 
til samme type hytte, men uten underetasje. Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for å 
tillate hytter med underetasje. Da terrengforholdene ligger til rette for å plassere hytten 
bedre i terrenget med underetasje foreslås at dispensasjons innvilges. 
 
Saksutredning: 
I brev av 8.4.2017 søker Knut Olsen om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for 
Lisetra. Han ønsker å bygge hytte med underetasje på sin tomt 26/193 på Lisetra. 
Reguleringsbestemmelsene åpner ikke for hytter med underetasje.  
 
Allerede 15.8.2016 fikk han byggetillatelse til å oppføre liknende hytte som nå omfattes av 
dispensasjonssøknaden, men uten sokkel. Ved befaring av tomten for å plassere hytten 
mente han hytten ville ligge bedre i terrenget dersom den ble bygd med underetasje. Han 
kontakten kommunen for å høre om muligheten for å bygge med underetasje.  
 
Tomten heller såpass at hytten vil bli bedre tilpasset terrenget med sokkel. Ingen naboer har 
kommet med negative merknader til tiltaket. Hafjell Nord, regulant for området, har i epost 
18.5.2017 uttalt at de stiller seg positiv til tiltaket. 
 
Det er ikke gjennomført høring ut til regionale myndigheter da rådmannen ikke anser deres 
myndighetsområde som berørt. 
 
Ingen naboer har gitt merknad til nabovarsel. Ett rekommandert varsel ble ikke hentet av 
mottaker.  
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Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 
nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
Vurdering: 
Tomt 26/193 ligger i det området av Lisetraplanen som er omfattet av et midlertidig forbud 
mot tiltak. Tillatelse til tiltak på denne tomten ble allerede innvilget i 2016, og det er derfor 
ikke grunn til å vurdere det midlertidige forbudet ytterligere i denne saken. Vedtaket om 
midlertidig forbud mot tiltak har ikke tilbakevirkende kraft. 
 
Søknad om dispensasjon er grunngitt, og naboer varslet. Øyer kommune har ikke funnet det 
nødvendig å sende søknaden på høring til regionale og statlige myndigheter. 
 
Omsøkte tiltak er i strid med reguleringsbestemmelsene, og kan ikke tillates dersom det ikke 
dispenseres fra disse.  
I reguleringsbestemmelsene for Lisetra er det gitt maksimale mål på gesims- og 
mønehøyder. For å kunne tillate underetasje må det dispenseres fra denne bestemmelsen: 
«Bygging av hytte, uthus og anneks skal tilpasses en tradisjonell byggestil m.h.t. takform(saltak). 

takvinkel (min, 22 , maks 33 ) og et materialbruk i tre, stein og torv . Farger skal holdes i 

matte og mørke jordfarger. Grunnmurhøyde skal ikke være over 80 cm. Gesimshøyde skal 

ikke overstige 3,10 m og mønehøyde ikke overstige 5,50 m over ferdig grunnmur.» 

 
Omsøkte tiltak vil resultere i mønehøyde på 7,15 m målt fra front underetasje. Gesimshøyde 
vil være 5,1 m målt fra front underetasje. 
 
Under vises omsøkte tomt med turkis farge. Tomten ligger på kotene 815-820, og er godt 
tilpasset en fritidsbolig med sokkel.  
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Det vil bli mindre terrenginngrep ved å tillate omsøkte dispensasjon. Ingen naboer har uttalt 
seg negativt til tiltaket.  
 
Bestemmelsen det dispenseres fra blir naturlig nok tilsidesatt for denne tomten, men det 
totale inntrykket bestemmelsen er satt til å regulere blir ikke nevneverdig berørt.  
 
Fellesbesemmelsenes pkt. 2.1: «Det skal bevares mest mulig at den opprinnelige 
vegetasjonen, og alle terrenginngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. (…)» underbygger 
at det bør tillates fritidsbebyggelse som tilpasser seg terrenget fremfor store 
terrenginngrep.  
 
Lovens formålsbestemmelse blir heller ikke vesentlig tilsidesatt ved å tillate omsøkte 
dispensasjon. Helhetsinntrykket av tomten vil bli bedre da tiltaket gjør at det blir mindre 
skjæring/fylling og terrenget utnyttes naturlig.  
 
Fordelene ved å innvilge omsøkte dispensasjon er klart større enn å nekte den 
 
Da det er gitt byggetillatelse til samme hyttetype, uten underetasje, på samme tomt, 
omtales ikke ytterligere forhold som er avklart i reguleringsplanen og vedtak om 
byggetillatelse. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse 3.1 bokstav c) i 
reguleringsplan for Lisetra 2. Det tillates å bygge underetasje på tomt 26/193 etter reviderte 
tegninger mottatt 19.5.2017. Denne dispensasjonen utfyller byggetillatelse gitt 15.8.2016, 
slik at det er mulig å bygge fritidsboligen som omsøkt med underetasje. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV VEDKLYVER OG AGGREGAT TIL TITTERSETRA 
SØKER: EVA KRÅBØL 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 16/1566     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
46/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til kjøring til Tittersetra 
 
 
Sammendrag: 
Eva Kråbøl har søkt om tillatelse til bruk av ATV, for transport av aggregat og  vedklyver, 
langs traktorvegen fra Oksbåsen til Tittersetra. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av 
ATV for transport av aggregat og vedklyver, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor, 
representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen foreslår med 
hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at 
Eva Kråbøl får tillatelse til bruk av ATV for transport av aggregat og vedklyver langs 
traktorvegen fra Oksbåsen og inn til Tittersetra.  
 
 
Saksutredning: 
Den 21.07.2016 søkte Eva Kråbøl om tillatelse til å benytte traktor, for transport av 
vedklyver og aggregat, langs traktorvegen fra Oksbåsen  til Tittersetra. Ettersom denne 
søknaden ikke kunne tas opp til behandling før i september fjor, ble man enige om at det 
var mest hensiktsmessig å utsette saken til 2017. Dette bl.a fordi det fra søker ikke var 
ønskelig å kjøre så sent på høsten, da det er bløtt i terrenget og fare for å kjøre i stykker 
vegen. Det er videre opplyst at man ønsker å benytte ATV i stedet for traktor. Eva Kråbøl 
ønsker å få fraktet inn vedklyver og aggregat slik at man kan opparbeide ved på setra. Dette 
vil redusere behovet for transport av ved senere. Både vedklyver og aggregat skal stå igjen 
på setra for bruk senere år.  
 
Tittersetra ligger innenfor området definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV må behandles 
etter denne forskriften. 
 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover bestemmelsene i foran nevnte forskrift og lov 
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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 søker ønsker å ta vare på og opparbeide bjørk, 
som gått over ende ved setra, til ved. Dette vil også redusere behovet for transport av ved 
til setra. Det er også positivt at søker vurderer og legger opp til en transport som er mest 
mulig skånsom mht til kjøreskader og terrengslitasje.  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre eller med helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer for 
transport av nødvendig utstyr og materiell, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor.   
Fra Oksbåsen og inn til Tittersetra er det en etablert traktorveg, som i lang tid har blitt 
benyttet for transport av materialer og utstyr. Dette til både setrene og hyttene som ligger 
innover langs traseen. Etter rådmannens vurdering vil man ved å benytte etablere 
kjøretraseer, skåne både vegetasjon og terreng for ytterlig slitasje, og man vil unngå nye 
kjørespor. Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor / trase – slik at 
traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig at man tar hensyn til vær- og føreforhold og 
unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget.  
 
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av bruk av ATV for transport av aggregat og 
vedklyver, langs traktorvegen fra Oksbåsen til Tittersetra, representere noen vesentlig skade 
eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, jf 
naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eva Kråbøl tillatelse til bruk av ATV  for transport av aggregat og vedklyver 
langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til Tittersetra.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 tur (tur/retur) i tidsrommet juni – august 2017. 
- Tillatelsen gjelder bruk av ATV for transport av aggregat og vedklyver langs traktorvegen 
fra Oksbåsen til Tittersetra. 
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- 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 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIELL OG UTSTYR TIL HYTTE VED ØVER-
ÅSTVATNET 
SØKER: MONICA OG GAUTE SZACINSKI 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/846     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med renovering av hytte på Øver-Åstvatnet, søker Monica og Gaute Szacinski  
om tillatelse til å benytte traktor for transport av verktøyer og utstyr. Dette langs 
eksisterende traktorveg fra Oksbåsen og inn til hytta. Byggematerialene er tenkt 
transportert inn med helikopter, og det søkes også om tillatelse for landing med helikopter.   
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av helikopter for transport av materialer, og bruk 
av traktor for transport av utstyr og verktøy, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor, 
representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen foreslår med 
hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, 
samt § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, at Monica og Gaute Szacinski får 
tillatelse til bruk av helikopter for transport av materialer til hytte ved Øver-Åstvatnet og til 
bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til 
hytta ved Øver-Åstvatnet.  
 
Saksutredning: 
I forbindelse med renovering av hytte på Øver-Åstvatnet, søker Monica og Gaute Szacinski  
om tillatelse til å benytte traktor for transport av verktøyer og utstyr. Dette langs 
eksisterende traktorveg fra Oksbåsen og inn til hytta. Byggematerialene er tenkt 
transportert inn med helikopter, og det søkes også om tillatelse for landing med helikopter.  
Arbeidet som skal utføres på hytta er omfattende. Det er behov for å bytte ytterkledning på 
grunn av råte. Også innvendig er det råte og problemer med fuktighet i gulv og dette må 
utbedres. Arbeidet vil foregå i tidsrommet juni – september og det søkes om tillatelse til å 
kjøre inntil 3 turer. 
Øver-Åstvatnet ligger innenfor området definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av traktor må 
behandles etter denne forskriften. Bruk av helikopter reguleres etter lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag § 6.  
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og  etter 
§ 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, kan kommunestyret eller annet folkevalgt 
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organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover 
bestemmelsene i foran nevnte forskrift og lov 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 man tar vare på hytter og husvære i fjellet og 
holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å få fraktet inn både 
materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så skånsom måte som 
mulig. Når det gjelder barmarkskjøring er det et mål at slike transporter i størst mulig grad 
blir kanalisert til etablerte kjørespor. Dette er spesielt viktig i de indre og sårbare områdene 
i Øyerfjellet. 
Bruk av helikopter er en svært effektiv og skånsom måte å transportere materialer inn i 
fjellet på, og vil etter rådmannens vurdering ikke medføre vesentlig skade eller ulempe på 
natur eller naturmiljø. Fra Oksbåsen og inn til Øver-Åstvatnet er det en etablert traktorveg, 
som i lang tid har blitt benyttet for transport av materialer og utstyr. Dette til både setrene 
og hyttene som ligger innover langs traseen. Etter rådmannens vurdering vil man ved å 
benytte etablere kjøretraseer, skåne både vegetasjon og terreng for ytterlig slitasje, og man 
vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor / trase – 
slik at traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig at man tar hensyn til vær- og 
føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget.  
 
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av helikopter for transport av materialer, og bruk 
av traktor for transport av utstyr og verktøy, langs traktorvegen fra Oksbåsen til Øver-
Åstvatnet, representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø med 
dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune og § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag får Monica og Gaute Szacinski 
tillatelse til bruk av helikopter for transport av materialer til hytte ved Øver-Åstvatnet og 
bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs traktorvegen fra Oksbåsen og inn til 
hytta ved Øver-Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i tidsrommet juni – september 2017. 
- Tillatelsen gjelder bruk av helikopter for transport av materialer 
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- Tillatelsen gjelder bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs traktorvegen fra 
Oksbåsen til hytte ved Øver-Åstvatnet. Inntil 3 turer (tur/retur). 
- 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 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER TIL NAUST VED 
ØYSTEINSVATNET 
SØKER: ODD-ERIK LUNHEIM 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/963     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om motorisert transport i utmark 
 
Sammendrag: 
Odd-Erik Lunheim søker om tillatelse til å benytte traktor med henger for transporter av 
materialer for restaurering av naust ved Øysteinsvatnet. Transporten vil foregå langs den 
gamle setervegen fra Augsetra mot Bøsetra. Dette ca 1,5 km og så på fastmark, ca 400 m, 
videre ned til naustet. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av traktor med henger for 
transport av materialer til Øysteinsvatnet, representere noen vesentlig skade eller ulempe 
for 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 Odd-Erik Lunheim får 
tillatelse til å benytte traktor med henger for transport av materialer for restaurering av 
naust ved Øysteinsvatnet. 
 
Saksutredning: 
Odd-Erik Lunheim søker om tillatelse til å benytte traktor med henger for transporter av 
materialer for restaurering av naust ved Øysteinsvatnet. Transporten vil foregå langs den 
gamle setervegen fra Augsetra mot Bøsetra. Dette ca 1,5 km og så på fastmark, ca 400 m, 
videre ned til naustet, se vedlagte kart. 
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. 
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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 mars/april 2017 tok Odd-Erik Lunheim kontakt med landbrukskontoret og orienterte om at 
han hadde planer om å restaurere naustet ved Øysteinsvatnet til sommeren. Transport av 
materialer for restaureringen ble diskutert og man kom frem til at det var mest 
hensiktsmessig å kjøre dette inn fra Augsetra, langs den gamle setervegen som går til 
Bøsetra. Vintertransport med snøscooter ble også diskutert, men dette ble vurdert som 
uaktuelt ettersom det er langt til nærmeste brøytet vei ble, og som nevnt ovenfor så hadde 
man et fornuftig alternativ mht barmarkskjøring. Det kan videre nevnes at denne 
traktorvegen, de siste årene, også har  blitt benyttet i forbindelse med tiltak på kraftlinja.  
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av traktor med henger for transport av materialer 
til Øysteinsvatnet, representere noen vesentlig skade eller ulempe for natur eller naturmiljø, 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
Rådmannen mener videre at tillatelser som gis til barmarkskjøring kan være romslige i tid 
slik at man kan ta hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring i perioder med mye 
nedbør, og at man på forsommeren avventer med transporten til at det har tørket opp i 
marka. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Odd-Erik Lunheim tillatelse til å benytte traktor med henger for transport av 
materialer for restaurering av naust ved Øysteinsvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs den gamle setervegen fra Augsetra mot Bøsetra. Dette ca 1,5 
km og så på fastmark, ca 400 m, videre ned til naustet.  
- Tillatelsen gjelder i perioden fra juni tom august. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Transporten 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 
 



  Sak  49/17 
 

Side 46 av 53   

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER; UTSTYR IG DIV MASSSER TIL 
HYTTE VED HORNSJØEN 
SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1141     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med restaurering av hytte og uthus på Venåsbu ved Hornsjøen, søker Reidun 
Synnøve Brustuen om tillatelse til å benytte traktor for transport inn til hytta. Transporten 
omfatter utstyr, materialer, et lass med pokk, støpesand, mørtel og jord event torv til taket. 
Transporten vil foregå langs etablert traktorveg. Det søkes også om tillatelse til å kjøre inn 
hjulgående gravemaskin for å grave opp brønnhull. Etter rådmannens vurdering vil ikke 
transport av materialer, utstyr m.m, samt kjøring med hjulgående gravemaskin, langs 
etablert traktorveg, representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur og naturmiljø 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen 
foreslår med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag at Reidun Synnøve Brustuen får tillatelse til transport av materialer, utstyr 
og div masser til hytte ved Hornsjøen, samt tillatelse til å kjøre inn hjulgående gravemaskin 
for graving av brønn.  
 
Saksutredning: 
I forbindelse med restaurering av hytte og uthus på Venåsbu ved Hornsjøen, søker Reidun 
Synnøve Brustuen om tillatelse til å benytte traktor for transport inn til hytta. Transporten 
omfatter utstyr, materialer, et lass med pokk, støpesand, mørtel og jord event torv til taket. 
Transporten vil foregå langs etablert traktorveg. Det søkes også om tillatelse til å kjøre inn 
hjulgående gravemaskin for å grave opp brønnhull. Det søkes primært om en permanent 
tillatelse for å kjøre inn til hytta, da det iflg søker vil være behov for mere restaurering 
fremover. Alternativt er det oppgitt et behov for å kjøre inntil 10 – 15 turer i tidsrommet 
sommeren – høsten 2017.  
Det har tidligere vært gitt dispensasjon for transport av utstyr og materialer i forbindelse 
med restauring av denne hytta. Det ble gitt tillatelse til å kjøre 10 turer (tur/retur) i både 
2015 og 2016.  
Etter § 5 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.  
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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. 
I forbindelse med restaureringsarbeider er det nødvendig å få fraktet inn materialer og 
utstyr. Når transporten foregår etter en godt opparbeidet traktorvei  så vil slik transport 
etter rådmannens vurdering ikke representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
og naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Det følger likevel av motorferdselloven at bruk av motorkjøretøyer i utmark skal begrenses 
til et minimum og til det som er absolutt nødvendig,  og etter rådmannens vurdering vil 
dette hensynet best ivaretas ved at det gis en tillatelse til å kjører 10 turer (tur/retur) for 
transport av utstyr, materialer og div masser, samt  1  tur (tur/retur) med hjulgående 
gravemaskin.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til transport av materialer, utstyr og div 
masser til hytte ved Hornsjøen. Det gis også tillatelse til å kjøre inn hjulgående gravemaskin 
for graving av brønn.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder transport langs etablert traktorveg. 
- Tillatelsen gjelder 10 turer (tur/retur), samt 1 tur (tur/retur) med hjulgående gravemaskin. 
- 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. 
 
For øvrig gjelder vilkår fastsatt i vedtak fra Langsua Nasjonalparkstyre og Fylkesmannen i 
Oppland 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV UTSTYR/VERKTØY FOR REPERASJON AV 
UTHUS VED LYNGEN 
SØKER: JOHAN SOLBERG 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1186     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til bruk av traktor for transport av verktøy for reparasjon av uthus ved 
Lyngen 
 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med reparasjon/vedlikehold av uthus ved Lyngen, søker Johan Solberg om 
tillatelse til bruk av traktor for transport av utstyr og redskaper. Transporten vil foregå langs 
taktorvegen som går fra Bøsetra til Lyngen. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av 
traktor for transport av verktøy og utstyr, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor, 
representere noen vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø, med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Rådmannen foreslår 
med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune at Johan Solberg får tillatelse til bruk av traktor for transport av utstyr/redskaper 
for restaurering av uthus ved Lyngen. 
 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med reparasjon/vedlikehold av uthus ved Lyngen, søker Johan Solberg om 
tillatelse til bruk av traktor for transport av utstyr og redskaper. Uthuset til hytta ved Lyngen 
har seget og det er behov for å utbedre/reparere dette. For å utføre denne jobben er det 
behov for en del utstyr som jekk, strømaggregat m.m. Dette er tenkt transportert inn til 
Lyngen med traktor med steinsvans med påmontert kasse.  Transporten vil foregå langs 
taktorvegen som går fra Bøsetra til Lyngen. Dette er en trase som i lang tid har vært 
benyttet for transport av materialer og utstyr til Lyngen. Traseen går for det meste på 
fastmark.  Innenfor «Bjønnbosset» er det imidlertid et myrområde og her er det oppkjørt en 
trase som blir benyttet.  Det søkes om 1 tur (tur/retur) i perioden slutten av juni eller første 
del av juli. Det oppgis i søknaden at transporten ikke vil finne sted før det har tørket opp i 
marka. Dette for å unngå kjøreskader.  
Traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen ligger i det som er definert som sårbare områder iht 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av traktor 
for transport av redskaper og utstyr må behandles etter denne forskriften.  
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Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover disse bestemmelsene 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 man tar vare på hytter, uthus og husvære i 
fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å få fraktet 
inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så skånsom måte 
som mulig.  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre eller med helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer for 
transport av nødvendig utstyr og materiell, når dette kanaliseres til etablerte kjørespor.   
Fra Bøsetra til Lyngen er det et etablert kjørespor  - en traktorveg, som i lang tid har blitt 
brukt  for transport av materialer og utstyr til hyttene  og naustene  som ligger ved Lyngen. 
Etter rådmannens vurdering vil man ved å benytte etablerte kjøretraseer, skåne både 
vegetasjon og terreng for ytterlig slitasje og man vil unngår nye kjørespor. Det er imidlertid 
viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides.  Det er videre 
viktig at man tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått i 
terrenget. 
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av traktor for transport av verktøy og utstyr, langs 
traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen, representere noen vesentlig skade eller ulempe for 
natur og naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 
8 – 12. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for transport av utstyr/redskaper for 
restaurering av uthus ved Lyngen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) 
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- Tillatelsen gjelder i perioden juni – juli. Det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor – traktorveg fra Bøsetra til Lyngen. Det 
skal kjøres langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. 
- 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 
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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK SOMMER / HØST 2017 
SØKER: ØYER TURSKILØYPER 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1234     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om motorferdsel i utmark sommer /høst 2017 
 
Sammendrag: 
Viser til saksutredning 
 
Saksutredning: 
Øyer turskiløyper søker om tillatelse til å gjennomføre mindre tiltak langs skiløyper: 
 
Mindre tiltak langs skiløypene der vi ønsker å ta vekk stubber og stein: 

1. Strekningen mellom Pellestova og Buåsen 

2. Strekningen fra Hornsjøvegen og opp til Lienden. 

3. Pølkrysset til Kloppmyra 

4. Pellestova og ned mot Malmtjern (langs ny avlastningsløype). 

5. Buåsen og ned mot Blekkmyra 

6. Etterarbeid / pussing mellom P-plass Hundersetra og Pellestova, samkjøring med 

andre som driver med grøftearbeid på samme strekket (bredbånd etc). 

Sykkelveg – Tidligløype ski, mellom Steinsetra og Augsetervegen. 
Øyer turskiløyper søker også om tillatelse til bruk av motorkjøretøy for tiltak langs sti – 
sykkelveg mellom Steinsetra og Augsetervegen. Dette en trase for sykkel og tidligløype ski 
som Øyer Turskiløyper har fått næringsstøtte til. 
 
Tiltak pkt 6 og sykkelveg – tidligløype ski, hadde Øyer turskiløyper ønske om å få behandlet 
før sommeren, slik at dette arbeidet kunne komme i gang. Når det gjelder sykkelvegen – 
tidligløype fra Steinsetra til Augsetervegen så har rådmannen konkludert med at dette 
tiltaket ikke tas opp til behandling før i august, slik at man har på plass grunneiers og 
fjellstyrets behandling, og slik at man får lagt frem en felles sak for behandling etter både 
motorferdselloven og etter plan og bygningsloven.  
 
Saken som legges frem for behandling i planutvalget nå i juni omfatter derfor kun pkt 6 i 
søknaden - Etterarbeid /oppussing mellom parkeringsplassen på Hundersetra og Pellestova.  
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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 dette en kurrant sak. Tiltaket som Øyer Turskiløyper ønsker 
å gjennomføre gjelder oppussing av trase/grøft for bredbånd etc mellom parkeringsplassen 
på Hundersetra og Pellestova. 
 
Etter rådmannens vurdering er det positivt at man pusser opp trase/grøft for bredbånd 
mellom parkeringsplassen på Hundersetra og Pellestova og følgelig vil ikke dette være til 
skade eller ulempe for natur eller naturmiljø, - med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Øyer Turskiløyper tillatelse til å pusse opp trase/grøft mellom Parkeringsplassen 
på Hundersetra og Pellestova. 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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REFERATER -  PLANUTVALGET 06.06.2017 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1252     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/17 Planutvalget 06.06.2017 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 04.05.2017: Fellingstillatelse på ulv i Ringsaker 
kommune m.fl – forlenget virketid. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 


