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201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12 - OFFENTLIG 
ETTERSYN 
 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201603  
Arkivsaksnr.: 16/1626     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/17 Planutvalget 07.11.2017 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart sist revidert 10.10.2017 
2. Reguleringsbestemmelser datert 23.1.2017 fra forslagsstiller 
3. Reguleringsbestemmelser datert 31.10.2017 rådmannens forslag 
4. Planbeskrivelse datert 23.1.2017 
5. ROS-analyse datert 17.1.2017 
6. Hellningskart 19.2.2016 
7. Situasjonsplan 
8. Perspektiver/illustrasjon digital modell 
9. Lengdeprofiler veg 
10. Terrengsnitt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, ut til offentlig ettersyn med følgende 
dokumenter: 
 
PLANKART: 
- Plankart datert 10.10.2017 fra forslagsstiller 
Rådmannen foreslår at 1 tomt i rød helningssone tas ut som byggeområde eller det legges 
en hensynssone over tomten.  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER: 
- Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 23.1.2017 
- Reguleringsbestemmelser fra rådmannen datert 31.10.2017 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller 
På vegne av Iversen, Gundelsby og Ihle, har Planråd AS utarbeidet planforslag for 
Detaljregulering Hamninga – Smørlykkja i Øyer.  
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Beliggenhet og atkomst 
Området har adkomst fra fylkesveg 312. Alternativ atkomst kan også være via Bjørgekrysset 
med atkomst via Nermokrysset via fylkesvegen fra Nord. Det er bygget gang- og sykkelveg 
fra Øyer sentrum opp forbi Korsen, videre opp til Nermokrysset og videre langs Fylkesveg 
361 frem til Bjørgekrysset. 
 
Myke trafikanter vil ha gang- og sykkelveg helt ned til Øyer sentrum fra Bjørgekrysset. Øvrig 
utbedring av gang- og sykkelvegnett, eksempelvis langs fylkesveg 361 koordineres av Øyer 
kommune. Utbyggere vil gjennom utbyggingsavtaler forplikte seg til å bidra med finansiering 
til disse tiltakene. De private atkomstvegene mellom delområdene med boliger og de 
interne turvegene vil bidra til trafikksikre løsninger frem til Bjørgekrysset.  
 

Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, på oversiden av fylkesveg 361, rett 

nedenfor og sør for Bjørgekrysset: 

 

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring.                                ↑ NORD 

Gjeldende planer 
Gjeldende overordnede plan er områdereguleringsplanen for B12 – områdene, Bjørge 
Skalmstad. Denne områdeplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 24.11.2016, i KST-
sak nr. 103/16. Under vises planområdet Hamninga og Smørlykkja i et utsnitt av 
områdeplanen som ble vedtatt: 

Øyer sentrum 

Hafjell alpinsenter 

 Fv 312 

 E6 

 Fv 361 

 Hunder-

setervegen 

Lågen 

 Planområde 

Hafjell 

hytteområdets 

sørside 

Hafjelltoppen 

Bjørgekrysset 

 Fv 361 
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Utsnittet av 
Områdeplanen 
for B12-
områdene som 
viser de to 
delområdene 
som detaljeres.   
← NORD 
 
 
 
 
 
 
I områdeplanen 
er både 
Hamninga og 

Smørlykja regulert til boligformål, og planen har også vist en regulert vegatkomst. 
Atkomstvegene er i all hovedsak nå regulert slik de ble foreslått regulert i 
områdereguleringsplanen.  
 
Langs fylkesvegen (FV 361) er det regulert en gang- og sykkelveg, samt en busslomme ved 
fylkesvegen. Langs fylkesvegen er det i områdeplanen regulert en gul hensynssone for støy i 
henhold til veileder om «støy i arealplanlegging T-1442». Langs bekkedragene sør og nord 
for planområdet er det vist hensynssone for flom- og erosjonsfare.    
 
Områdeplanen ble regulert på bakgrunn av avsatte arealer i kommunedelplanen for Øyer 
sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 31.05.2007.  Planen 
bygger på masterplanleggingen fra Hafjell-Hunderfossen og de utredningene som ble gjort i 
forbindelse med forarbeidene til kommunedelplanen. Blant annet ble det gjennomført 
viktige utredninger knyttet opp mot natur- og kulturlandskapet og veg- og trafikk. 
 
Formålet med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere to mindre delområder i 
områdereguleringsplanen for B-12-områdene i Øyer kommune som er regulert til 
boligformål. Siden de to delområdene har felles grunneierinteresser og naturlig henger 
sammen, fremmes de to delområdene i en felles plan. 
 
Boligtomtene skal tilpasses kulturlandskap og omkringliggende omgivelser med 
småhusbebyggelse med høy arealutnytting. Utbyggingsområdene er benevnt B2,3-4 og B2, 
6-9 i områdereguleringsplanen for B12-områdene. Områdene skal få atkomst via fylkesveg 
312.  
I forarbeidene til områdereguleringsplanen for B12, ble det vist til at disse to delområdene 
hadde et anslått potensiale for ca. 8-10 boligtomter i Hamninga, og ca. 20 boligtomter 
beliggende på Smørlykkja. 
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Reguleringsplanen skal utformes i henhold til føringer gitt i områdereguleringsplanen for 
B12. Øyer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke forventes 
å medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn i oppstartsmøte den 17.08.2016. 
 
Planprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Byavis den 15.09.2016 og varslet 
med brev til berørte parter 13.09.2016, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Planråd og 
Øyer kommune sine hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 10.10.2016. Det kom inn 5 
merknader til varsel om oppstart. Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, 
kunngjort annonse og de innkomne merknadene følger som egne vedlegg til 
planbeskrivelsen. 
 
 
PLANFORSLAGET 
Bebyggelse og anlegg – Arealer for boligbebyggelse 

Reguleringsplanen har to delområder som er regulert til boligformål. Det nordre området 
har direkte atkomst fra Fylkesvegen og fått navnet Hamninga. Her er det planlagt 8 
boligtomter, alle på om lag 1 daa. Området ligger i slakt hellende terreng mot sør og vest. 
Det er prosjektert opp en internt privat veg. Denne har jevn stigning hele strekningen, og 
det er prosjektert inn en vendehammer internt i feltet.   
 

Det området som ligger lengst sør, har atkomst via privat veg og har fått navnet Smørlykja. 
Her er de planlagt 21 boligtomter, noen litt større og noen litt mindre enn 1 daa. Her er det 
også planlagt et større Lekeområde. 
 

Hamninga ligger i vekslende svakt hellende og noe brattere terreng, hellende mot vest og 
med god sikt ned mot dalen. Smørlykkja har vekslende terrengfall med noen bratte 
områder. For å legge bebyggelsen best mulig i terrenget har forslagsstiller engasjert arkitekt 
for å se på en mulighetsstudie med ulik type bebyggelse. Disse forarbeidene til utbyggingen 
viser at bebyggelse med sokkel vil kunne plasseres naturlig inn i det eksisterende terrenget 
der terrenget faller mest. På de tomtene og langs vegen, i fremkant av, eller ved siden av 
husene vil garasje og uthus kunne bygges med plate på mark. 
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Plankartet viser foreslått arealbruk og juridisk avgrensning av planområdet.          Nord 
|
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Gang- og sykkelveg 
I reguleringsplanforslaget er det regulert inn gang og sykkelveg langs fylkesvegen. I henhold 
til Utbyggingsprogrammet for Øyer sør, er det lagt opp til at kommunen skal bygge denne, 
finansiert med bruk av en fordelingsnøkkel mellom flere parter, fastsatt i utbyggingsavtaler.  
 
Det er videre regulert inn en busslomme rett ovenfor innkjøringen til Skalmstadvegen. 
Denne er det nedfelt rekkefølgebestemmelser til i planen slik at denne blir etablert før nye 
boliger innen området tas i bruk. Utbygger planlegger å etablere denne som en del av 
utbyggingen av teknisk infrastruktur.  
 
Siden det ikke er tidfestet når gang- og sykkelvegen skal etableres, er det særlig viktig med 
turvegen som etableres mellom Hamninga-Smørlykja og bussholdeplassen ved Fylkesvegen. 
Dette er eneste veg for at myke trafikanter skal kunne komme seg til bussholdeplassen uten 
å måtte bevege seg ut på fylkesvegen som ikke har verken fortau eller gang- og sykkelveg. 
Denne turvegen utformes slik at den kan brøytes vinterstid. Det er også gitt rekkefølgekrav 
til denne, som sikrer at denne blir etablert, før ny bebyggelse tas i bruk. 
 

 
Figur viser bussholdeplass (rød sirkel), interne veger (lyse grønne) og gang- og sykkelveg(rosa 
farge). 
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Ortofoto som viser veger med grå skravur og formålsgrenser for boligområdene. ←    Nord 
 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (datert 17.01.2017) som eget 
vedlegg til planen. Denne ROS-analysen bygger på kommunens overordnede analyse og 
risikovurdering, herunder ROS-analysen som ble utarbeidet for områdeplanen. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 
sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet. 

Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen over 

konkludert med at det er liten risiko, under forutsetning av at det gjøres tiltak i planen. Det 

er tre hendelser som krever tiltak i planen, der to har absolutte krav. Tre hendelser 

anbefaler imidlertid at det gjøres tiltak eller vises aktsomhet for å unngå uønsket hendelse. 

Dette da slike hendelser har liten sannsynlighet og konsekvens, men det er likevel foreslått 

tiltak for å minimere risikoen for uønskede hendelser.   

 
Planen vil i all hovedsak medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og 
hensyn. Hensynene bak planen er beskrevet som de ”miljømessige og samfunnsmessige 
virkninger” og viser i all hovedsak positive konsekvenser for miljø og samfunn.    
Byggingen av vann- og avløpsanlegget her er en videreføring av det kommunale vann- og 
avløpsanlegget som er bygget opp til de fremtidige boligområdene ved Bjørgekrysset. Siden 
kommunen står som utbygger av vann- og avløpsanlegget er det i bestemmelsene til planen 
satt opp egne refusjonsbestemmelser tilknyttet fremtidig utbygging. 
 
I forhold til nærmere beskrivelse av energibruk, universell utforming, miljø og landskap, 
kulturminner, landbruk, flom, skred og vannføring, overvann og naturmangfold r dette 
omtalt nærmere i planbeskrivelsen under «Virkninger for miljø og samfunn». Mindre avvik 
fra avgrensning av områdeplanens byggeområder er også omtalt samme sted.  
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Vurdering: 
Planforslaget er i samsvar med føringer i Kommunedelplan Øyer sør og Områdeplan for 
Bjørge – Skalmstad med unntak av primært ett forhold. Dette gjelder rekkefølgekrav til 
opparbeiding av gang- og sykkelveg. I tillegg er terrengmessige forhold og tomtedeling 
vurdert.  
 
I vedtatte områdeplan for Bjørge - Skalmstad er ikke terrenget og landskapets beskaffenhet 
kritisk vurdert med tanke på hva som er bebyggbart og hva som ikke bør bebygges mer i 
detalj. Detaljplanen er det plannivå som endelig fastsetter byggeområdene, veger, 
lekeplasser, hensynssoner mv.  
 
Planforslaget fremmes for behandling i planutvalget 
slik utbygger/forslagsstiller har fremmet planen med 
forslag til endring av 2 forhold som avviker fra 
vedtatte områdeplan for Bjørge - Skalmstad.    
 

Bratt terreng og skred: 
Området er ikke utsatt for skredfare jfr. Skrednett. 
ROS-analysen har eget vedlegg med utarbeidet 
hellningskart for hele planområdet. Helningskartene 
følger som egne vedlegg til plandokumentene. 
Byggegrunnen er også registrert som stabil i 
områdene der det planlegges nye utbygginger. 
Området har bratte partier som må vies 
oppmerksomhet ved detaljplanleggingen. 
 
VEGETASJON/LANDSKAP 

Området kan være utsatt for erosjon ved avskoging 
og fjerning av vegetasjon i bratte områder. Det er 
ikke registrert skredfare i område, men med 
klimaendringer med ekstremnedbør vil bevaring av 
vegetasjon, markvegetasjon og trær, være med å 
binde overflate mot erosjon, infiltrere vann og være 
tiltak mot fare for skred.   
 
Terreng og stigningsmessige forhold. 
Hellningskart som er utarbeidet for planområdet av 
Planråd AS, viser: 

 Grønn sone:  
Helning inntil  20 %, dvs helning inntil 1:5 
eller ca 11 o vinkel 

 Gul sone:  
Helning  20 – 33 %, dvs helning inntil 1:3 eller ca. 
18 o vinkel 

 Rød sone: 
Helning  over 33 %, dvs helning brattere enn 1:3, - 1:2 er  
26,5 o som er grense for jordskred og 30 o er grense for snøskred.   
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Helningskartet viser veger og byggeområder i rød sone mht helning. Helningskartet viser et 
stort sammenhengende område med hovedsakelig rød sone langsmed Hundersetervegen 
på vestsiden av denne.  
 
I områdeplan for B12 Bjørge – Skalmstad, er  det for byggeområde B1 og B3 innarbeidet 
henynssonen H 810 som angir områder med spesielle hensyn til landskap, vegetasjon og 
innpasning/tilpasning av bebyggelse. Disse områdene krever større omtanke ved utbygging 
og bevaring av vegetasjon. Det er i møter med konsulent og forslagsstiller for detaljplanen 
for Hamninga – Smørlykkja pekt på dette forhold i områdeplanens bestemmelser for Bjørge 
– Skalmstad,  bestemmelser i kommunedelplan og kommuneplanens arealdel med hensyn 
til bygging  områdene i reguleringsplanen som har hellning 1:3 eller brattere. 
 

BYGGEOMRÅDER 

Utbygging til boligformål er planlagt i 
områdene B2-3 til B2-4 (Hamninga) og 
B2-6 til B2-9 (Smørlykkja), jfr. vedtatt 
områdeplan for Bjørge - Skalmstad.  
 
Oversendt plankart og 
utbyggingsillustrasjon viser tomtedeling 
og forslag til plassering av bebyggelse.  
I de bratteste og mest krevende 
utbyggingsområdene er tomtene smale 
og dype og orientert øst – vest med 
tilknytning til veg for alle tomtene, 
område 2 i illustrasjon til høyre. Det 
anbefales å legge byggegrense på 2 meter 
not nord og 6 m mot sør for å sikre de 
største uteoppholdsarealene mot sør og 
vest. Bebyggelsen legges utenfor rød 
helningssone, - se illustrasjon.  
 
Tomt merket med 1 på kartutsnittet ligger i rød helningssone og bør vurderes endret før 
sluttbehandling.  
 

Type bebyggelse 

Boligtype er frittliggende eneboliger. Terrengmessig kunne området vært bygget ut med 

lavblokk eller trappet bebyggelse, men dette er en mer urban bygningstype som ikke helt 

hører hjemme i dette kulturlandskapet. En terrassert bebyggelse i mindre omfang kan 

derimot være en type bolig som kan innpasses i området. Målsettingen for utbygging i dette 

kulturlandskapet må være et trehusmiljø tilpasset stedets skala og dimensjoner.  

Utbygger/forslagsstiller ser ingen andre boligtyper i dette området enn frittliggende 

eneboliger og/eller kjedet bebyggelse/2-mannsboliger. 
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Byggehøyder. 
I utgangspunktet vil det være bebyggelse i 2 etasjer eventuelt med loft/innredet areal som 
hovedregel. Byggehøyder skal være i samsvar med eksisterende 2 etasjes boligbebyggelse i 
området.  
 
Grad av utnytting. 
Det legges opp til en åpen bebyggelse på tomter fra ca. 1 daa eller mer for eneboliger der 
terrengstigning er mer moderat og egnet for denne bebyggelsen. Maks utnyttelse av 
tomteareal er inntil 30 % BYA og ikke mer enn 2 bruksenheter, dvs. enebolig med hybel eller 
selvstendig utleieenhet.  
 
Landbruk. 
De landbruksarealene som ligger innenfor planavgrensningen og regulert til 
utbyggingsformål, er beiteområder.  Noen mindre oppdyrkingsarealer er vurdert som små 
og lite rasjonelle. Utbyggingsarealene forventes å bli noe redusert i forbindelse med 
detaljplanene grunnet blant annet terrengforhold, slik at arealregnskapet vil bli noe endret.  
 
ROS – risiko og sårbarhet 
Bekker er lagt inn med som hensynssoner i henhold til anbefalte minsteavstander på 20 
meter sirkingssone på begge sider av bekk. Området er ikke skredutsatt i hht skredkart, men 
områdeplanen legger opp til sikring av vegetasjon i bratte områder og setter begrensninger 
mht utbygging i disse områdene. Dette er også anbefalinger fra statlige myndigheter med 
ansvar for sikkerhet og beredskap. Planen inneholder også tiltak og bestemmelse om at 
overvann skal infiltreres lokalt og ikke ledes til bekker.  
 
Overvann: 

Alt overvann skal håndteres lokalt og det er i 
områdereguleringsplanen stilt krav om at 
detaljreguelringsplanene skal redegjøre for 
dette. Det anbefales at lokalt overvann fra 
taknedløp og vegareal, føres i grøfter mot 
naturlige eller kunstige fordrøyningsbassenger 
uten at det gjøres for store inngrep. Det 
tillates ikke at slikt vann føres direkte ut i 
bekkeløp eller vassdrag.  
 
Siden området planlegges utbygd i 
delområder og med «klyngebebyggelse» vil 
grøntstrukturen omkring ha en viktig funksjon 
med å håndtere lokalt overvann. Det legges 
ikke opp til store flater med boligtomter og 
grøntstrukturen imellom tomtene vil være 
viktig for at overvannet kan håndteres lokalt.   
 
Kartutsnitt til venstre viser flomveier ved 
åpne/tette stikkrenner.  
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Kartutsnitt viser eksisterende bekker i blå strek og simulerte flomveier ved tette stikkrenner 
i rød farge, som berører deler av byggeområdet for Smørlykkja. Før sluttbehandling må det 
avklares behov for tiltak i dette området.  
 
Gjennomføring av planen. 
Kommunestyret vedtok i sak nr 075/2006 et prinsipp om bruk av utbyggingsavtaler. 

Det vises til sammendrag i utbyggingsprogrammet for kommunedelplan Øyer sør: 

Øyer kommune skal benytte utbyggingsavtaler som et styrings- og finansieringsverktøy for å 

sikre gjennomføring av den utbyggingspolitikken som beskrives i utbyggingsprogrammet.  

Gjennom inngåelse av utbyggingsavtaler vil kommunen ivareta tilretteleggerrollen og sikre 

ivaretakelse av prioriterte utbyggingspolitiske tiltak. I plan- og bygningsloven er det etter 

01.07.2006 innført bestemmelser som regulerer kommunenes hjemmel til inngåelse av 

utbyggingsavtaler. Lovreguleringen gir kommunen hjemmel til å kreve inngåelse av 

utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplan. Øyer kommune har på bakgrunn av 

dette i kommunestyre den 30.11.2006 fattet prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler. 

Foreliggende utbyggingsprogram er en presisering av kommunens forventninger og krav til 

bruk av utbyggingsavtaler, og i så måte er utbyggingsprogrammet også et presiserende 

prinsippvedtak. Dette innebærer at det for utbyggingsområder avsatt i kommunedelplanen 

og kommunens utbyggingsprogram forutsettes inngåelse av utbyggingsavtaler før 

utbygging. 

Utbyggingsprogrammet/Utbyggingsavtale 

I utbyggingsprogrammet til kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008, foreligger 

det et generelt krav om at alle nye utbyggingsområder skal bidra til finansiering av 

nødvendig veinett i Sentrumsringen. Prioriterte tiltak er angitt under pkt. 2.1 i 

utbyggingsprogrammet. Rekkefølgebestemmelsene angir krav om bidrag til tiltak i 

sentrumsringen. Aktuelle tiltak her er g/s-veg som er tatt med inn som rekkefølgekrav i 

områdeplanen. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering skal det settes rekkefølgekrav til tiltak 

innenfor/utenfor planområdet.  Rekkefølgekravene kan løses ved at utbygger inngår 

utbyggingsavtale der utbygger forplikter seg til å delta i finansiering av tiltak i 

sentrumsringen, iht. Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 eller evt. gjeldende revidert 

utbyggingsprogram på det tidspunktet detaljregulering gjennomføres. 

 
REKKEFØLGEKRAV 
Rådmannen foreslår 3 rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Disse omfatter pkt 7.1 
Gang- og sykkelveg, pkt 7.2 VA-anlegg og pkt 7.3 Forutsetninger for at boligene kan tas i 
bruk. Disse er utformet på bakgrunn av vedtatt områdeplan og forsalg fra forslagsstillers, 
men pkt. 7.1 er ikke foreslått av forslagsstiller. 
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Gang- og sykkelveg 
I vedtatte områdeplan for Bjørge – Skalmstad er det satt følgende krav til opparbeiding av 
gang- og sykkelveg: 
 
 «Før boliger som sogner til FV 361 mellom Skalmstadenga og Bjørgejordet tas i bruk, skal 
det være etablert gang- og sykkelveg langs FV 361 i dette området, samt 2 bussholdeplasser 
som vist i reguleringsplan. 
 
Før boliger som sogner til Hundersetervegen ovenfor gårdsvei til Bjørge tas i bruk, skal det 
være etablert gang- og sykkelveg langs Hundersetervegen opp til høyest beliggende 
avkjøring til regulert boligområde (delområde B4). Bussholdeplass ved Bjørgekrysset må også 
være et etablert. 
 
Alle gang- og sykkelveger skal etableres i henhold til Statens Vegvesen sine normer og ha 
belysning». 
 
I planprosessen med detaljplan for Hamninga – Smørlykkja er det tatt opp 2 avvikende 
forslag.  

1. Forslag fra forslagsstiller/utbygger om at det ikke settes rekkefølgekrav til 
opparbeiding av gang og sykkelveg.  

2. Et justert forslag fra rådmannen om at det tillates en delvis utbygging før krav til 
opparbeiding av gang- og sykkelveg utløses (dvs inntil 50 % av planlagt bebygde 
enheter innen denne detaljplanen).  

 
Opprinnelig rekkefølgekrav i Områdeplan for Bjørge – Skalmstad vedtatt 24.11.2016:  
Før boliger som sogner til FV 361 mellom Skalmstadenga og Bjørgejordet tas i bruk, skal det 
være etablert gang- og sykkelveg langs FV 361 i dette området, samt 2 bussholdeplasser som 
vist i reguleringsplan. 
Alle gang- og sykkelveger skal etableres i henhold til Statens Vegvesen sine normer og ha 
belysning. 
 
For utbygger er det et spørsmål om hvor store igangsettingskostnadene skal være og hva 
som er mulig å svare for av kostnader med tanke på salg av tomter/utbygde eiendommer.  
Det argumenteres med at interne veger skal være en erstatning og ivareta barn og unges 
sikkerhet til og fra bussholdeplass og som interne gangforbindelser til Bjørgekrysset der det 
allerede er opparbeidet gang- og sykkelveg videre nordover til Nermo og videre ned til Øyer 
sentrum.  
 
Utbyggingen skal ivareta hele området som sogner til Sørbygdsvegen/Fv 361. Gis det åpning 
for utbygging uten begrensninger eller forpliktelser til deltakelse med opparbeiding av gang- 
og sykkelveg, vil trafikksikkerhet og barn- og unges skoleveg og ferdselsveger på fritid bli 
skadelidende. 
 
Utbygger/forslagstiller foreslår at rekkefølgekrav til opparbeiding av gang- og sykkelveg tas 
ut og erstattes med følgende: «Før boligene tas i bruk skal det etableres turveger mellom 
boligområdene og ned til bussholdeplassen ved fylkesvegen.» 
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Rådmannen påpeker at det uten rekkefølgekrav til opparbeiding av gang- og sykkelveg langs 
Sørbygdsvegen vil gi en uforutsigbar situasjon, barn- og unges sikkerhet mht skoleveg mv 
settes til side. Rådmannen mener det ikke er forsvarlig å frafalle rekkefølgekravet for gang- 
og sykkelveg, men kan akseptere en mellomløsning hvor det kan bygges ut deler av området 
(50 %) før krav om opparbeiding av gang- og sykkelveg blir utløst pga. interne gangveger 
fram til bussholdeplassen som skal etableres før første bolig gis brukstillatelse.  
 
Rådmannen foreslår at pkt 7.1 omarbeides til å omfatte kravet til g/s-vei. 
 
Vann- og avløpsanlegg 
Utbyggingsprogram for kommunedelplan Øyer sør (pkt. 1.5) setter krav til at vann- og 

avløpsnett skal være etablert før utbygging i byggeområdene skal finne sted. Rekkefølgekrav 

til vann og avløpsanlegg er uendret i forhold til vedtatte Områdeplan for Bjørge – Skalmstad.  

Forutsetninger for at boliger kan tas i bruk 
Dette rekkefølgekravet er uendret i forhold til rekkefølgekrav i vedtatte områdeplan for 
Bjørge – Skalmstad.  
 
 

KONKLUSJON 

Rådmannens forslag og forslagsstillers forslag er omforent med unntak av 

rekkefølgebestemmelser. Byggehøyder og antall boenheter er justert i rådmannens forslag 

til bestemmelser i samråd med forslagsstiller.  

 

Rådmannen vil på bakgrunn av gjennomgang av planen, de vurderinger som her er foretatt, 

foreslå at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med 2 alternative 

reguleringsbestemmelser der rekkefølgekravene til gang- og sykkelveg avviker.  

 

Rådmannens forslag til rekkefølgekrav pkt. 7.1. ang.  g/s-veg:  

«Når planområdet er bygget ut med 10 enheter/tomter, skal gang- og sykkelveg langs 

Sørbygdsvegen (fv. 361) fra Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert.» 

 

I tillegg har rådmannen følgende anbefaling om endring av planforslaget før sluttbehandling 

av planen;  

1. Tomt merket 1 under Vurderinger/Byggeområder bes omarbeidet eller tatt ut slik at 

utbygging ikke berører rød sone i hellningskart. 

2. Overvann 

Simulerte flomveger og konsekvenser av dette for området, må utredes med tanke 
på tiltak før sluttbehandling av planen.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, ut til offentlig ettersyn med følgende 
dokumenter: 
PLANKART: 
-  Plankart datert 10.10.2017 fra forslagsstiller  

 Rådmannen foreslår at 1 tomt i rød helningssone tas ut som byggeområde eller det 
legges en hensynssone over tomten.  

REGULERINGSBESTEMMELSER: 
- Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 23.1.2017 
- Reguleringsbestemmelser fra rådmannen datert 31.10.2017 

 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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ENDRING HØGHAUGEN ØVRE 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201203a  
Arkivsaksnr.: 16/379     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/17 Planutvalget 07.11.2017 
  
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Plankart 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser 
Vedlegg 3: Planbeskrivelse 
Vedlegg 4: ROS-analyse 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, PU-sak 53/17, 22.8.2017 
 
Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 30.10.2017. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller 
Planforslaget er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Odd Bræin. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, vest for hytteområdet Stulen Søndre 
og øst for Hundersetervegen. Næringsarealet vil får adkomst fra Hundersetervegen via 
Rundmyrvegen.  
 
Planens formål 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere et areal på ca. 1 daa til næringsformål ved 
innkjøringen til hytteområdet for Høghaugen øvre. Arealet benyttes i dag til lagring av ulike 
typer brøyteutstyr, utstyr for å preparere skiløyper, varmebu etc. Forslaget til endring vil 
også innebære og tillate bygging i form av garasje for lagring av utstyr innendørs, varmebu, 
og bygning hvor det kan tillates mindre forretningsvirksomhet med salg. På dette arealet er 
det i dag en skogshytte. 
 
Gjeldende planer 
Til høyre vises utsnitt av gjeldende reguleringsplan for 
Høghaugen Øvre. 
  
Den gjeldende reguleringsplanen regulerer i alt 51 tomter 
til fritidsbebyggelse, der 5 av disse tomtene er regulert til 
tunbebyggelse. Tunbebyggelsen skal tilrettelegge for 
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bebyggelse i tun form med flere antall enheter som er nærmere definert i 
reguleringsbestemmelsene til planen.  
For mer informasjon om denne planen vises det til planbeskrivelsen for reguleringsplanen 
for Høghaugen Øvre. 
 
 
Planforslaget  
Omreguleringen omfatter kun å regulere inn en tomt på 1 daa næringsareal ved 
innkjøringen til det nye hyttefeltet: 

 
Utsnitt av plankartet som viser foreslått arealbruk og utforming av plan. ← Nord  
 
På byggeområdet for næringsbebyggelse tillates det etablert ulike typer næringsvirksomhet, 
i form av skiløypemaskiner, brøyteutstyr, varmebu, mv. Det tillates også å etablere 
forretningsvirksomhet til butikkformål for salg av tjenester og varer.  
I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til at byggesøknad for ny bebyggelse skal følges 
av situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomst, ny og eventuell eksisterende 
bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og nabobebyggelse. Byggesøknad 
skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, 
skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraséer). 
 
 
 



  Sak 78/17 

 

 Side 19 av 42   

 

 
Planprosess 
Detaljplan for endring av Høghaugen øvre, ble behandlet i møte i planutvalget 22.8.2017 
(sak 53/17) og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 31.8. til 16. 10.2017. Berørte 
naboer og regional myndigheter ble varslet i brav av 24.8.2017 og med annonse om 
offentlig ettersyn i ByAvis 31.8.2017.  
 
Det kom inn 4 merknader ved offentlig ettersyn. Disse er under gjengitt i sammendrag med 
rådmannens kommentarer.  
 

1. NVE brev av 6.10.2016, gir uttrykk for manglende kapasitet til å følge opp alle planer 
og peker på aktsomhetsområder med flom og skred. Der det er usikkerhet mht 
sikkerhetskrav i TEK mv er ivaretatt vil NVE bistå med rådgivning. De har for øvrig 
ingen merknader til planen.  
 
Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen tar NVE’s kommentarer til orientering. Endringen er et mindre areal på 1 
daa som endres mht reguleringsformål. Denne endringen er ikke vurdert som kritisk 
mht flom og skred. Det er ingen kjente kritiske områder med flombekker, bratte 
rasutsatte områder mht flom og skred i området. Hensynet til flom og skred er 
ivaretatt.  
 

2. Statens vegvesen brev av 9.10.2017, gir uttrykk for at det er uheldig med 
forretningslokale i området og mener det må settes en grense for hvor stor andel 
som kan brukes til forretning og hva slags type forretning som tillates.  
 
Rådmannens kommentarer: 
I følge opplysninger fra forslagsstiller/utbygger dreier det seg om primært 
garasjeanlegg for brøyteutstyr, prepareringsutstyr. Forretningsvirksomhet vil her 
være en enkel bod/hytte som har enkelt kaffeutsalg, vafler med mer. Det viktigste er 
«garasjeanlegg» for diverse utstyr samt mulighet for å etablere en wc i tilknytning til 
kvilebua.  
 
Det er salg av ved som spesielt har tenkt på. Kanskje også litt juletrær/pynt. Det blir 
ingen «produksjon» av mat og drikke på stedet, men det kan kanskje bli aktuelt å 
kunne selge diverse egenproduserte «gårdsprodukter». 
Det skal ikke være noen forretningsvirksomhet som tilbyr dagligvarer som en type 
«Brustadbu» eller lignende. Forretning skal begrenses til et minimum. 

 
3. Fylkesmannen i Oppland brev av 12.10.2017, har ingen merknader til planen.  

 
Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen tar dette til orientering. 

 
4. Oppland fylkeskommune, brev av 20.10.2017, etterspør hva slag type 

forretningsvirksomhet arealet skal brukes til. De etterspør også en vurdering av 
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konsekvenser ved etablering av forretningsvirksomhet i dette området og anbefaler 
at dette tas inn i planbeskrivelsen. 
 
Rådmannens kommentarer:  
Arealet er primært for maskiner og utstyr knyttet til drifting og vedlikehold av løyper, 
veger mv. og skal gi driftspersonale/ansatte tilgang til supplerende funksjoner, - se 
kommentarer under pkt 2. 
 

Vurdering: 
De innkomne merknader har begrenset innvirkning på foreslåtte endringer. Det er i 
merknader bedt om nærmere presisering av hva forretningsformålet dreier seg om, 
begrensninger mht forretningens størrelse. Det er også bedt om en nærmere redegjørelse 
for dette i planbeskrivelsen.  
  
Rådmannen foreslår at det gjøres en nærmere presisering av hva området kan/ikke kan 
inneholde av forretningsvirksomhet.  
 
Reguleringsbestemmelsens pkt. 2.2 er supplert med følgende tekst: «Det tillates mindre 
handel for salg av tjenester og varer som f. eks. enkle utsalg for salg av ved, gårdsprodukter 
mv.» 
 
Rådmannen har ingen øvrige kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 30.10.2017. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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201706  - REGULERINGSPLAN, E6 RUSTBERG-TINGBERG - ØYERTUNELLEN LØP 2 
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201706  
Arkivsaksnr.: 17/1444     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/17 Planutvalget 07.11.2017 
  
 
Vedlegg: 

1. Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planarbeid, 29.6.2017 
2. Planprogram, 29.6.2017 
3. Oversendelsesbrev fra Statens vegvesen, 11.10.2017 
4. Oppsummering av merknader etter høring av planprogram, 11.10.2017 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 

 
Sammendrag: 
Statens vegvesen skal utarbeide et forslag til reguleringsplan for Øyertunnelen, tunnelløp nr. 
2, og har i den anledning utarbeidet et planprogram for planområdet. Dette skal fastsettes 
av kommunestyret i Øyer kommune. 
 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 planprogram 
for Øyertunnelen, løp nr. 2. 
 
Det må søkes avklart hvordan Statens vegvesen forholder seg til kravet om rømningstunnel 
når årsdøgntrafikken overstiger 8000. 
 
Saksutredning: 
Statens vegvesen skal i henhold til pbl § 3-7 utarbeide reguleringsplanforslag for utvidelse av 
E6 på strekningen Rustberg – Tretten. Øyertunnelen ble åpnet 12.12.12. Den er bygget som 
en 10,5 m bred tunnel, med forsterket midtoppmerking.  Tunnelforskriften krever at det 
skal være tunnel med to løp når ÅDT (årsdøgntrafikk) overstiger 8000. Kravet om 
rømningstunnel ble tidligere vedtatt i Stortinget i 2010-2011 i forbindelse med bygging av 
løp nr. 1. 
 
I henhold til pbl § 4-1 skal planprogram gjøre rede for blant annet: formålet med 
planarbeidet, planprosessen med tidsfrister og deltakelse og opplegg for medvirkning, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger, dvs. rammer og premisser for 
det videre planarbeidet. 
 
I forslag til planprogram legges det opp til å utrede et østlig alternativ for tunnelløp nr. 2. Et 
vestlig alternativ vil gi større inngrep i urørt terreng ved søndre påhugg og ved Holmen gard 
på Tretten. Videre vil det medføre større endringer på kommunal VA og teknisk anlegg. Et 
vestlig trasevalg er derfor ikke tatt med videre inn i kommende reguleringsplanarbeid. 
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Etter at planprogrammet er vedtatt legges reguleringplanarbeidet på is inntil det foreligger 
en avklaring mht finansiering. I Nasjonal transportplan 2018-2029 ligger det ikke inne 
finansiering av tiltaket.  Det må avklares hvilke konsekvenser det vil ha dersom det ikke blir 
iverksatt regulering og bygging av tunnelløp nr. 2 før årsdøgntrafikken I Øyertunnelen 
overskrider 8000. 
 
Merknader 
I henhold til pbl § 11-12 varslet Statens vegvesen om oppstart av planarbeid og la samtidig 
ut forslag til planprogram for tunnelløp nr. 2 i Øyertunnelen til offentlig ettersyn 29.6.2017. 
Høringsfrist var 25.8.2017.  Det kom inn 9 merknader. I vedlegg nr. 4 ligger først et kort 
sammendrag av merknadene med Statens vegvesen sine kommentarer. Dette etterfølges av 
samtlige merknader i fulltekst.  
 
Planlagt fremdrift 
I oversendelsesbrev, 11.10.2017, av planprogram for fastsettelse i kommunestyret fremgår 
at intensjonen med fastsettelsen av planprogram er å være klar til å starte 
reguleringsplanprosess så snart det kommer avklaringer på mulig finansiering og hvordan 
tidligere fattede vedtak skal gjennomføres. 
 
Vurdering: 
Etter høring av planprogrammet er det ikke gjort noen endringer av planprogrammet, men 
det er redegjort for hvor de ulike merknadene vil bli vurdert i den videre prosessen når 
denne starter. Noen av merknadene omhandler forhold utenfor planområdet, og noen 
merknader omhandler forrige regulering og bygging. Øyer kommune forventer at dette også 
følges opp. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 planprogram 
for E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp nr. 2, datert 29.6.2017. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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REGIONAL PLAN FOR GUDBRANDSDALSLÅGEN MED SIDEVASSDRAG 
HØRINGSUTTALELSE FRA ØYER KOMMUNE 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: 122  
Arkivsaksnr.: 13/1442     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/17 Planutvalget 07.11.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 

 Handlingsprogrammet 
 

 Planen i sin helhet finnes under  www.oppland.no/horinger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Kunnskapsgrunnlaget  

 Veiledning og råd for planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere flom- og 
skredskader 

 
Sammendrag: 
Fylkeskommunen har sendt regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag på 
høring. Det er foreslått tiltak innen mange forskjellige områder. Det som berører Øyer mest 
direkte er forslag om med flomvegstunnel ved utløpet av Losna. 
Kommunen slutter seg i hovedsak til planen, og peker på betydningen av at 
fylkeskommunen tar ansvar for å koordinere oppfølging, og at alle kommuner og etater 
stiller med nødvendige ressurser for gjennomføring og vedlikehold av tiltak.  
 
Saksutredning: 
Fylkestinget har vedtatt å sende regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag på 
høring. Høringsfristen er 10.11.2017. Øyer kommune har bedt om utsatt høringsfrist for at 
saken skal kunne behandles av Kommunestyret. Plandokumentene ligger på 
www.oppland.no/horinger. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Oppland fylkeskommune i fellesskap med fylkesmannen i 
Oppland, NVE, kommunene i Gudbrandsdalen, Bane Nor, Statens vegvesen og Kartverket.  
 
En regional plan er ikke juridisk bindende, men har følgende virkning: Planen skal legge til 
rette for den kommunale planleggingen, for regionale og statlige myndigheters planlegging 
og virksomhet i planområdet. Berørte myndigheter kan fremme innsigelse til nye 
kommunale planer som ikke er i tråd med den regionale planen.  
 
Det er lagt ned et omfattende arbeid fra alle aktørene i planarbeidet over en lang periode 
for å sikre grundig kunnskapsgrunnlag og en godt gjennomarbeidet plan. Planmaterialet er 
omfattende, så i denne saksutredningen blir det gitt noe leseveiledning til dokumentene. 

http://www.oppland.no/horinger
http://www.oppland.no/horinger
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Det er ingen automatikk i at tiltakene i planen blir gjennomført, men planen bør være 
retningsgivende for de ulike etaters prioritering av tiltak og samhandling. Foreslåtte tiltak vil 
kreve søknad og tillatelse fra de ulike etater. 
 
Planen består av fire dokumenter: 

 Planen 

 Handlingsprogrammet 

 Kunnskapsgrunnlaget 

 Veiledning og råd for planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere flom- og 
skredskader. 

 
Plandokumentet beskriver alle tiltak som foreslås gjennomført, samt retningslinjer for 
planlegging etter plan- og bygningslova og faglige råd for jordbruk, skogbruk og 
vegforvaltning.  
 
Handlingsprogrammet inneholder oversikt over alle ulike tiltak og oversikt over hvem som 
er ansvarlig for initiering av tiltakene og medansvarlig for tiltak. Tiltakene er prioritert i tre 
grupper.  
 
Kunnskapsgrunnlaget har en samla oversikt over alle undersøkelser og utredninger som er 
brukt som bakgrunn for planen.  
 
Veiledningsdokumentet gir råd for planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere 
flom- og skredskader. Her beskrives roller og ansvar, arealplanlegging, drift og vedlikehold 
av sikringstiltak, råd for jord- og skogbrukstiltak, organisatoriske tiltak, tilsyn, varsling og 
beredskap.  
 
Fylkeskommunen ber særlig om innspill på: 

 Hvem bør stå som ansvarlig for det enkelte tiltak, og hvem er 
interessenter/medansvarlig 

 Prioriteringsrekkefølge av tiltak og periode for tiltaksgjennomføring 

 Er det tiltak som bør ut av planen og evt. nye tiltak som bør inn  

 Mandat og sammensetning av gruppe med ansvar for oppfølging av planen. 
 
I utredninga nedenfor er det fokusert på det som antas å ha størst interesse for Øyer 
kommune. 
 
Plandokumentet 
Sammendrag av plandokumentet kan leses i hoveddokumentet (side 4 til 7), og omtales ikke 
noe utover det her.  
 
Bakgrunn for planarbeidet (side 11): Mange alvorlige hendelser de siste årene som viser at 
elvene har betydelig flom- og skredrisiko. Derfor ble det vedtatt å utarbeide en helhetlig 
plan for Gudbrandsdalslågen med sideelver. Arbeidet startet høsten 2013.  
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Hovedmål: Bidra til økt sikkerhet mot flom- og skredskader samtidig som vann, natur- og 
friluftsverdiene ivaretas.  
 
En forventer følgende effekter av planen: 

 Helhetlig planlegging 

 Økt kompetanse og bevisstgjøring 

 Enklere og bedre saksbehandling for vassdragssaker 

 Bedre samarbeid mellom ulike aktører på tvers av sektorer og kommunegrenser 

 Færre skader som følge av flom og skred. 
 
Kunnskapsgrunnlaget (side 259) 
Hydraulisk modell for deler av Lågen (Nord-Sel – Mjøsa) er laget for å kunne beregne 
effekter av flom og en rekke aktuelle tiltaks virkning på vann-nivået i elva. Svært omfattende 
arbeid som danner viktig grunnlag for vurdering av tiltak i hovedvassdraget. Egen rapport.  
 
Sedimentkilder og massetransport: Kartlegging og analyse av erosjon og sedimenttilførsel 
fra de viktigste kildene/sideelvene i nedbørfeltet. Egen rapport fra NVE. 
 
Tiltak i sidevassdrag: På bakgrunn av sedimentkilderapporten har en vurdert en rekke tiltak i 
tilløpselver til Gudbrandsdalen, Otta, samt i Gausa. Det er ingen sidevassdrag som er vurdert 
i Øyer kommune.  
 
Konsekvensvurdering: Alle tiltak er konsekvensvurdert, ut fra temaene flomsikkerhet, 
næringsliv, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og 
naturressurser.  
 
Fisk: Kartlegging av viktige funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalen. 
 
Skaderegistreringer: Naturskadesaker etter flommene i 2011 og 2013 er delvis registrert i 
Gausdal og midtdalskommunene. Ikke fullstendig for hele området.  
 
Pilotprosjekter:  

 Prosjektering og planlegging av masseavlagringsbasseng i Frya 

 Helhetlig overvannsplan for Follebu.  
 
Masseuttak i vassdrag som flomsikring (side 27) 
Ved bruk av den hydrauliske modellen har en kommet til at masseuttak og senking av 
elveløpet vil ha liten effekt på vannivået der det er breie og stilleflytende områder med lite 
fall.  
 
Masseuttak i tilløpselver/sidebekker kan ha bedre effekt. Det anbefales faste 
uttaksområder, og at det lages reguleringsplaner som styrer uttaket. Det er ikke foreslått 
tiltak i Øyer kommune.  
 
Flomvoller (side 50): Her er vurdert større tiltak i Gudbrandsdalen, men ikke i Øyer.  
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Tiltak for å redusere flomvannstanden på Losna (side 55) 
I Øyer kommune er det vurdert tre aktuelle tiltak: 
1. 1. Senking av Trettenstrykene ved å ta ut tore mengder grus og stein for å senke 

vannstanden permanent. 
2. Heve-senketerskel på Trettenstrykene, dersom en kombinerer en senking av 

Trettenstryka men med en heve-senke terskel oppstrøms det senkende området vil en 
kunne i vareta normalvannstand, men kunne senke flomvannstand. 

3. Flomvegstunnel, etablering av en flomvegstunnel fra ovenfor Trettenstryka, og ned forbi 
strykpartiet. Vurderes med 3 ulike kapasitet, 500, 1000 eller 1500m3. Ved stor flom kan 
en da tappe ekstra vann gjennom tunnelen, noe som kan påvirke flomvannstanden helt 
opp til Frya. 

Konsekvensene med senkning av vannstand Trettenstrykene vil ha mest negative 
konsekvenser for naturverdiene og det gås ikke videre med disse forslagene. Planforslaget 
anses som mest aktuelt er å etablere en flomvegstunell fra utløpet av Losna.  
 
Kompetansetiltak og samarbeid (side 63) 
Det er gjennomført noe kompetansetiltak i planperioden, bl.a. om hva en må ivareta ved 
vegbygging for å sikre seg mot flomskader. Det foreslås kurs innen arealplanlegging, bruk av 
flomvegskart, saksbehandling og bygging av veger, tiltak i vassdrag m.m. 
 
Overvåking og varsling (side 68) 
Det foreslås nye sedimentmålestasjon med vannføring/vannstand, men ingen av disse ligger 
i Øyer kommune.  
 
Endringer i nasjonale rammebetingelser (side 71) 

 Endring i naturskadefondsordningen: Bør i større grad gi mulighet til å bekoste 
oppgradering av skadeobjektet for å tåle en 200 års hendelse. 

 Flom- og skredsikring av dyrka mark: Dyrka mark er lågest prioritert av 
flomsikringstiltak, og med tilgjengelige rammer så brukes alt på andre formål som er 
prioritert høgere. Jordvern og matsikkerhet står høyt, og det er en kjensgjerning at 
hvert år ødelegges store avlinger av oversvømmelse og erosjon. 

 Differensiert skadeserstatning langs vassdrag: Tradisjonelt har flomvoller blitt bygd 
langs elvekanten. Hensyn til miljøet og plass til vatnet i en flomsituasjon tilsier at det 
kan være aktuelt å bygge flomvollen lengre vekk fra elva. Jordbruksareal på utsida av 
vollen bør da få restriksjoner på hva arealet brukes til for å unngå jorderosjon, dvs. 
korn og poteter er lite aktuelt. Til gjengjeld får de her kompensasjon gjennom et økt 
årlig tilskudd eller lettere tilgang til erstatning ved flomskade. 

 Avklaring av planbestemmelser bør utformes ift. sikring mot flom og skred, f.eks. der 
naturskade kan oppstå utenom et utbyggingsområde. 

 Endring av Norsk PFEC Skogstandard for bedre å ivareta hensyn til erosjons- og 
rasfare. 

 Økt bruk av vernskog som vern mot naturskader. 

 Endra forskrift for verneområder der det er behov for skjøtsel av kantvegetasjon for 
å redusere flom- og skredskade. 

 
Regionale retningslinjer for planlegging, bruk og sikring av flom- og skredutsatte arealer (side 
76) 
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Disse retningslinjene er førende for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven, og 
er derfor det som er mest forpliktende for kommunene. Retningslinjene gjelder for  

 arealplanlegging (kunnskapsbasert, klimapåslag, helhetlig nedbørfelt, lokal 
fordrøying, åpne vassdragsløsninger, naturfare i plankart, vedlikehold av 
sikringsanlegg), og  

 masseuttaksområder og masseavlagringsbassenger (når på året uttak skal skje, 
profilering og regler for når bassenget skal tømmes, mellomlagring av masse). 

 
Regionale faglige råd for bruk og sikring av flom- og skredutsatte arealer (side 78):  
Gjelder jordbruk, skogbruk, veger og helhetlig vannhåndtering. 
 
Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet ligger vedlagt. I handlingsprogrammet er enkel beskrivelse av tiltaket, 
prioritering, hvem som har ansvar for å initiere gjennomføring av tiltak, medansvar og 
interessenter, og år. Programmet skal rulleres årlig, med en mer omfattende rullering hvert 
fjerde år.  
 
Det er brukt slik prioriteringsrekkefølge: 

1. Liv og helse – boliger, institusjoner 
2. Annen eksisterende bebyggelse og infrastruktur 
3. Dyrka mark 

 
Første prioritet bør gjennomføres først, og det bør jobbes med offentlig kostnadsdekning av 
disse. Prioritert 3 er det ikke sikkert det blir gitt offentlige midler til, men at de står på lista 
kan gjøre at det er enklere å få godkjent planer for gjennomføring av tiltaket.  
 
Tiltak som direkte gjelder Øyer: 
 

Tiltak Sikrer Prio Ansvar for 
initiering 

Medansvar/ 
medinteressent 

År  

  

Tretten (15 c, d) 
Flomveistunnel ved 
Trettenstrykene 
 
Tiltaket vil kreve 
ytterligere utredninger 
før man kan ta 
standpunkt om 
tiltakene skal 
gjennomføres 

Infrastruktu
r og dyrka 
mark 

2 NVE NVE 2018-
2021 

 
Dokumentene Kunnskapsgrunnlag og Veiledning og råd for planlegging og gjennomføring av 
tiltak for å redusere flom- og skredskader omtales ikke nærmere. Disse er tilgjengelige på 
fylkeskommunens nettside for spesielt interesserte.  
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Vurdering: 
Det er et veldig stort og omfattende arbeid som her er gjennomført. Det har tatt lang tid, 
men det synes som det er gjort solid grunnlagsarbeid som kommer til nytte videre. Planen 
hviler derfor på et solid faglig grunnlag. Planen er ikke endelig og uttømmende, men er laga 
slik at den skal være enkel å rullere ut fra ny kunnskap og nye behov som oppstår.  
 
Øyer kommune har vært involvert i oppstarten av arbeidet og ved innhenting av 
lokalkunnskap for Øyer. Gausdal kommune har vært involvert i hele prosessen og har 
representert Lillehammer regionen i både prosjektgruppe og arbeidsgruppe.  
 
Masseuttaksområder og masseavlagringsdammer 
I planen er ingen av sideelvene til Lågen i Øyer kommune vurdert, men rådmannen mener 
det bør vurderes tilrettelegging for å unngå ytterligere sedimentering i utløpende av 
sidevassdragene i Øyer. Dette gjelder i første rekke Kramperudåa, Nordre Brynsåa, Søndre 
Brynsåa og Mosåa.  NVE arbeider med flomsikringsplaner for Kramperudåa, Nordre Brynsåa 
og Mosåa. Eventuelle tiltak bør innarbeides i disse planene. 
 
Øyer kommune stiller spørsmål om det er aktuelt for kommunen i samarbeid med NVE å 
vurdere og utarbeide uttaksplaner/reguleringsplaner for sidevassdrag i Øyer som fastsetter 
masseuttaksområder/masseavlagringsdammer og regler for vedlikehold av anleggene.  
 
Flomvegstunnel ved Losna 
Flere forskjellige tiltak er vurdert for å senke flomvannstanden i Losna, samt tiltak i 
Ringebu/Fåvang for å redusere oversvømmelsene. Ut fra de vurderingene som foreligger 
synes det som at en flomvegstunnel kan gi absolutt størst effekt, og med mindre 
miljømessige konsekvenser enn for flere av de andre aktuelle tiltakene. Ettersom dette også 
kan ha effekt for hele strekningen opp til Frya vil Øyer kommune støtte at dette tiltaket 
vurderes videre. Ut fra den store potensielle effekten mener rådmannen at dette tiltaket 
bør få første prioritet i stedet for prioritet 2. Tiltaket gjelder for et svært stort område, og 
det er naturlig at NVE tar ansvaret for dette. I den videre utredningen av flomvegstunnelen 
ønsker Øyer kommune å påpeke at det er viktig at man i prosessen ser på hvordan 
overskuddsmasser fra tunellen skal håndteres. 
 
Etablere gruppe for oppfølging av planen 
Dette er et veldig viktig tiltakspunkt. Gjennomføringen utløser behov for store økonomiske 
midler, det er mange etater/instanser involvert, og det skal skje jevnlig rullering. Dette 
krever tett oppfølging, koordinering og pådriverfunksjon for at de viktige tiltakene i planen 
skal bli gjennomført. Det er positivt at dette er stadfesta i planen, og at fylkeskommunen er 
tillagt dette ansvaret. Rådmannen mener at dette er riktig plassering for oppfølging av en 
regional plan, og forventer at fylkeskommunen stiller med nødvendige ressurser til dette 
arbeidet.  
 
Rådmannen mener at det er mange gode tiltak lagt inn under kapitlene 
kompetansehevingstiltak og forpliktende samarbeid. Dette er viktige områder for 
forebyggende arbeid, og vi vil igjen peke på nødvendigheten av oppfølging av dette fra 
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fylkeskommunen, fylkesmannen og de andre som har fått ansvar, da dette er en type tiltak 
som har lett for å bli glemt.   
 
Videre er det er også positivt at planen tar opp forslag til endrede rammebetingelser, og 
rådmannen peker på viktigheten av at disse punktene følges opp overfor statlige 
myndigheter. Når det gjelder naturskadeordningen mener rådmannen at denne ordningen 
også bør omfatte sikringstiltak for å forebygge nye flomskader. Videre vil rådmannen nevne 
inkonsekvensen i at det ikke stilles midler til rådighet for å sikre matjord og god dyrka mark 
mot flom, når samtidig jordvern og matvaresikkerhet er tillagt så stor betydning fra 
regjeringen. Vi støtter at midler til flom- og skredsikring av dyrka mark bør inn i 
statsbudsjettet (pkt. 13.2). I handlingsprogrammet side 2 står det at dette bør inn i 
jordbruksforhandlingene, men vi mener at det også her bør stå statsbudsjettet.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Øyer kommune mener at Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag er et 
veldig godt redskap for videre arbeid med å redusere flom- og skredskader, og tilrår at 
planen godkjennes i hovedsak slik den foreligger.  
 
2. Oppfølging av tiltaket med flomvegstunnel ved utløpet av Losna bør gis prioritet 1. Videre 
ber Øyer kommune at det i den videre utredningen av tiltaket flomvegstunnelen ser på 
hvordan overskuddsmasser fra tunellen skal håndteres. 
 
3. Utløpene for sidevassdragene i Øyer bør tas med inn i den regionale planen, dersom disse 
ikke allerede er ivaretatt i egne planer for flomsikring utarbeidet av NVE.  
 
4. Øyer kommune mener det er positivt at planen tar opp forslag til endrede 
rammebetingelser, og påpeker viktigheten av at disse punktene følges opp overfor statlige 
myndigheter. Når det gjelder naturskadeordningen bør denne ordningen også omfatte 
sikringstiltak for å forebygge framtidige flomskader. 
 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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TILDELING AV LØYVER FOR ERVERVSMESSIG KJØRING MED SNØSCOOTER I PERIODEN 
2017/18 - 2021/22 
 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1124     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/17 Planutvalget 07.11.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter -  Arild Botheim 
Søknad om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter – Arvid Melby 
Søknad om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter – Nermo AS 
Søknad om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter – Odd Bræin 
Søknad om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter – Øyer Tretten 
Røde Kors HK 
Søknad om  løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter – Hafjell Maskin  
Søknad om  løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter – Øyer Turskiløyper SA 
Søknad om  løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter -  Arnt Risberg 
Søknad om  løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter -  Jo Henning Amrud 
Søknad om  løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter - Norsk Folkehjelp Moelv og 
Omegn 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Iht § 5 a) i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunen gi tillatelse til bruk av snøscooter til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil 
påta  seg leiekjøring. Kjøringa gjelder spesielle formål og på særskilte vilkår, og tildeles for 
perioder på 4 år. 
Løyvekjøring etter § 5 a) gjelder:  

- transport mellom bilveg og hytte 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
- transport av funksjonshemmede 
- transport av ved 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6  

 
I Øyer har det i perioden 2012/2013 til 2016/2017 vært tildelt 6 løyver for ervervsmessig 
kjøring med snøscooter.  
Det har kommet inn 10 søknader om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune. 5 av disse; Botheim, Melby, Nermo, Bræin og Øyer Tretten Røde Kors HK, har 
hatt løyve tidligere og søker om fornyelse av løyve. 3 søkere; Risberg, Amrud og Norsk 
Folkehjelp Moelv og Omegn har løyve utenfor kommunen og har foretatt transporter i Øyer 
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kommune der det har vært hensiktsmessig, og de søker om løyve. I tillegg har Øyer 
Turskiløyper og Hafjell maskin søkt om løve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune. 
Det følger av Rundskriv T – 1/96 at de som har hatt løyve til ervervsmessig kjøring tidligere 
bør få fornyet løve. De fleste med løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer har 
hatt disse over flere perioder. Rådmannen mener derfor det er naturlig at disse får fornyet 
løyve.  
Et av formålene med motorferdselloven og ordningen med leiekjøring er å begrense 
motorferdselen i utmark til et minimum. Øyer kommune har derfor gitt leiekjørere med 
løyver utenfor kommunen, tillatelse til transport av varer og utstyr, der dette er betydelig 
kortere, sammenlignet med transporter med utgangspunkt i Øyer.  Rådmannen mener 
derfor at det vil være fornuftig, samt i trå med formålet med motorferdselloven å tildele 
løyve til leiekjørere utenfor kommunen for transport til definerte områder. Disse løyvene vil 
etter rådmannens vurdering ikke medføre noen form for konkurranse med øvrige 
leiekjørere eller endre behovet til transport. 
Hafjell maskin og Øyer turskiløyper har søkt om løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter for kommende periode. Dette innenfor områder som i dag er dekt opp av Øyer 
Tretten Røde kors, Nermo og Melby. Det står i Rundskriv T – 1/96 at de som har hatt løyve 
tidligere normalt bør prioriteres fremfor nye søkere. Det følger videre av rundskrivet at 
antall løyver i hver kommune bør begrenses og vurderes ut fra behovet for transport. Det er 
videre ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlaget leiekjøring kan gi og det skal 
legges vekt på den næringsmessige betydningen for den enkelte.  
Det følger av kjørebøkene til de som har løyve for ervervsmessig kjøring i Øyerfjellet at det 
er et begrenset antall turer pr vinter. Behovet for transport er ikke er større enn at det kan 
dekkes av de aktørene som står for leiekjøring i dag. Behovet for transport vurderes også 
som stabilt. For å drive med leiekjøring i dag er man avhengig av godt og driftssikkert utstyr. 
Snøscooter og kjelker er dyrt og de aktørene som har anskaffet seg slik utstyr har behov for 
en viss forutsigbarhet med hensyn til oppdrag og inntjening 
Etter rådmannens vurdering har både Hafjell Maskin og Øyer Turskiløyper gode søknader og 
de driver en virksomhet som kunne vært kombinert med leiekjøring, men ut fra føringer 
som er gitt i Rundskriv T-1/96 finner ikke rådmannen at det er grunnlag for å tildele løyve 
for ervervsmessig kjøring med snøscooter til Hafjell Maskin og Øyer Turskiløyper. 
 
Rådmannen foreslår Med hjemmel i § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, samt § 4 i forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder, Øyer kommune, Oppland at følgende får tillatelse til 
ervervsmessig kjøring med snøscooter i perioden 2017/18 – 2020/21.  
Arild Botheim    Område Roåker 
Nermo AS/Nermo Gård  Område Øyerfjellet – hovedområde sør 
Arvid Melby    Område Øyerfjellet – hovedområde sør 
Øyer – Tretten RKH    Område Øyerfjellet – hovedområde nord 
Odd Bræin  Område Øyerfjellet sør, nærmere angitt område -  

sørsiden  
  av Hafjellanlegget/Stulen søndre 
Arnt Risberg  Område /rute – Gålå seter – Eldåtjern 
Jo Henning Amrud  Område/rute – Goppollen – Jogrimen 
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Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn Område/rute – Øvre Åstbru – Hynna, Snultra og 
Nyskolla 

 
Søknadene om tildeling av løyve til ervervsmessig kjøring med snøscooter fra  
Hafjell.Maskin og Øyer turskiløyper imøtekommes ikke. Dette begrunnes med 1) behovet for  
transport er ikke er større enn at det kan dekkes av de aktørene som står for leiekjøring i 

dag.  
2) leiekjøringen skal gi en kontinuitet mht til næringsgrunnlag, jf Rundskriv T-1/96. 
 
Saksutredning: 
Iht § 5 a) i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunen gi tillatelse til bruk av snøscooter til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil 
påta  seg leiekjøring. Kjøringa gjelder spesielle formål og på særskilte vilkår, og tildeles for 
perioder på 4 år. 
Løyvekjøring etter § 5 a) gjelder:  

- transport mellom bilveg og hytte 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
- transport av funksjonshemmede 
- transport av ved 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6  

 
I Øyer har det i perioden 2012/2013 til 2016/2017 vært tildelt 6 løyver for ervervsmessig 
kjøring med snøscooter. De enkelte løyvene er tildelt for bestemte områder i kommunen. 
 
Oversikt over løyver inneværende periode 2012/13 – 2016/17: 
 
Løyveinnehaver    Område  

Arild Botheim    Roåker 
Nermo AS    Øyerfjellet – hovedområde sør 
Arvid Melby    Øyerfjellet – hovedområde sør 
Øyer – Tretten RKH    Øyerfjellet – hovedområde nord 
Odd Bræin  Øyerfjellet sør, nærmere angitt område -  sørsiden av 

hafjellanlegget/Stulen søndre 
Pellestova v/Ingar Tangen Odland Øyerfjellet sør, nærmere angitt område – beredskap og 

oppsyn av vannanlegg for Pellestova  
 
Tildeling av løyver for ny 4 årsperiode ble annonsert i Byavisa 18. mai. Det har kommet inn  
10 søknader om tildeling av løyver for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer  
kommune. 
 
Oversikt over søknader om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter for  
perioden 2017/18 – 2020/21: 
 
Arild Botheim søker om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter for 
området Musdalseter, Roåker, Grønnåsen og Vesleseter. Arild Botheim har hatt løyve i dette 
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området siden 2012. Arild Botheim har også løyve for ervervsmessig kjøring i Gausdal i 
området Killia. Dette med utgangspunkt fra Roåker. 
 
Arvid Melby søker om fornyelse av løyve for området Øyerfjellet sør, med base, 
utgangspunkt ved Hundersetra og Pellestova. Arvid Melby har hatt løyve for ervervsmessig 
kjøring i dette området siden 2001/2002. 
 
Nermo AS og Nermo gård søker om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i området Øyefjellet. Nermo har hatt løyve for ervervsmessig kjøring i Øyerfjellet 
i mange år. Denne leiekjøringen har vært transport av varer og utstyr, samt tilsyn av enkelte 
hytter både nord og sør i Øyerfjellet. Det opplyses i søknaden at Nermo har oppdrag med 
kjøring av skiløyper for Fåvang løypelag og løypemaskinen har primærbase på Nordre 
Veslesetra og sekundærbase på Liesetra. Snøscooteren har sin faste base på Liesetra. 
 
Odd Bræin søker om fornyet løyve for oppkjøring av skiløyper i Stulen Søndre, Slåseterlia og 
Høghaugen Øvre. Odd Bræin har hatt løyve for å kjøre opp skiløyper i dette området siden 
2012/13.  
  
Øyer Tretten Røde Kors HK søker om fornyelse av løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i området Øyerfjellet nord. Øyer Tretten Røde Kors Hk har hatt løyve for 
ervervsmessig kjøring siden 1996. Øyer Tretten Røde Kors disponerer flere snøscootere og 
har base på Holmsetra. Løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter er viktig for 
hjelpekorpset. Dette mht trening i kjøring med snøscooter, lokalkunnskap, samtidig som 
inntektene bidrar til at man kan investere i utstyr som styrker beredskapen i Øyer fjeller og 
kommunen for øvrig.   
 
Hafjell Maskin søker om tildeling av løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune. Det oppgis i søknaden at de har mange henvendelser ang varekjøring i fjellet 
ettersom de har oppgaver for ØTI i forbindelse med Hafjell skimaraton og drift av 
Mosetertoppen skistadion/Øyer Turskiløyper. De ser det som viktig med løyve for 
ervervsmessig kjøring for å ha en mere stabil drift av snøscootertjenesten og for å styrke det 
fremtidige vintertjeneste spekteret. Med utgangspunkt i base ved Mosetertoppen vil de 
dekke mye av fjellet raskt og effektivt. Det opplyses videre at det er  
en del kjøring til Mosetra og Nysetra som bør foretas fra skistadion. 
 
Øyer Turskiløyper SA søker om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune for kommende periode. Øyer Turskiløyper SA har i mer enn 10 år drevet med 
løypekjøring i Øyerfjellet. Øyer Turskiløyper har i dag 3 egne maskiner med en kostpris på 6-
7 mill. kroner. De har disponert en leiescooter og vil gå til anskaffelse av egnet utstyr ved 
tildeling av løyve for ervervsmessig kjøring. Dette vil gi en fornuftig kombinasjonsbruk med 
nødvendig kjøring for ettersyn av løyper, skilt, bruer mm. Øyer Turskiløyper har 7-9 
personer som kjører løyper. Disse har alle god lokalkunnskap og erfaring med kjøring med 
snøscooter. Organiseringen til Øyer Turskiløyper med turnus og vaktordning gir en god 
fleksibilitet til å påta seg og forestå leiekjøring. Det vises videre til at tidligere 
løypeentreprenør har kombinert løypekjøring med ervervsmessig kjøring med snøscooter og 
at det således allerede foreligger en slik praksis for kombinasjon i kommunen.  
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Arnt Risberg søker om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer kommune. 
Arnt Risberg har løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Stor-Elvdal kommune med 
utgangspunkt i Gåla Sæter. Han har hatt transportoppdrag til hytte beliggende sør for 
Eldåhøgda, ved Eldåtjørna, i mange år, senest sist vinter.  
 
Jo Henning Amrud søker om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune. Jo Henning Amrud har løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Ringebu 
kommune, i området Fåvangfjellet og Goppollen. Han har hatt transportoppdrag til 
Jogrimen i mange år, senest sist vinter.  
 
Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn (NF Moelv og Omegn) søker om løyve for ervervsmessig 
kjøring med snøscooter i Øyer kommune. NF Moelv og Omegn har løyve for ervervsmessig 
kjøring i Ringsaker. NF Moelv og Omegn har base og beredskapshytte ved Øvre Åstbru og 
har i en årrekke transportert varer og utstyr til Hynna, Snultra, og Nyskolla. Setrene Hynna 
og Snultra ligger i Øyer kommune, mens man må kjøre gjennom Øyer, langs 
birkebeinervegen, for å komme til setra Nyskolla, som ligger like over grensa til Ringsaker. 
 
I en årrekke har leiekjørere med base utenfor Øyer kommune foretatt transporter i Øyer. 
Dette har vært behandlet som dispensasjonssaker. Med bakgrunn i at det skulle tildeles nye 
løyver for ervervsmessig kjøring med snøscooter ble spørsmålet om hvordan disse sakene 
skulle behandles tatt opp til drøfting i planutvalget. Ut fra et mål om å begrense 
motorferdselen i utmark mest mulig var det ønskelig at disse fikk tildelt egne løyver for 
bestemte områder i Øyer kommune.  
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark står det at tildeling av løyver må 
undergis en konkret vurdering og vurderes med utgangspunkt i behovet for leiekjøring og at 
antall løyver i hver kommune bør begrenses i forhold til dette. Det følger videre av 
rundskrivet at de som har hatt løyve tidligere normalt bør prioriteres fremfor nye søkere. 
Det er videre ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlaget leiekjøring kan gi og 
den næringsmessige betydning dette har for den enkelte.  
 
 
Vurdering: 
Det har kommet inn 10 søknader om løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune. 5 av disse; Botheim, Melby, Nermo, Bræin og Øyer Tretten Røde Kors HK, har 
hatt løyve tidligere og søker om fornyelse av løyve. 3 søkere; Risberg, Amrud og Norsk 
Folkehjelp Moelv og Omegn har løyve utenfor kommunen og har foretatt transporter i Øyer 
kommune der det har vært hensiktsmessig, og de søker om løyve. I tillegg har Øyer 
Turskiløyper og Hafjell maskin søkt om løve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer 
kommune. 
Det følger av Rundskriv T – 1/96 at de som har hatt løyve til ervervsmessig kjøring tidligere 
bør få fornyet løve. De fleste med løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer har 
hatt disse over flere perioder. Rådmannen mener derfor det er naturlig at disse får fornyet 
løyve.  
Et av formålene med motorferdselloven og ordningen med leiekjøring er å begrense 
motorferdselen i utmark til et minimum. Øyer kommune har derfor gitt leiekjørere med 
løyver utenfor kommunen, tillatelse til transport av varer og utstyr, der dette er betydelig 
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kortere, sammenlignet med transporter med utgangspunkt i Øyer.  Et eksempel på dette er 
transport til hytte ved Eldåtjern. Eldåtjern ligger lengst inn i Øyerfjellet og fra Gåla Seter i 
Stor Elvdal og inn til hytta er  det 6 km. Skal man foreta tilsvarende transport fra Øyer, fra 
f.eks Holmsetra  så blir det en avstand på 28 km. Rådmannen mener derfor at det vil være 
fornuftig, samt i trå med formålet med motorferdselloven å tildele løyve til leiekjørere 
utenfor kommunen for transport til definerte områder. Det kan også nevnes at 
løyveinnehavere i Øyer kommune, Botheim og Melbø,  har tilsvarende tillatelser til 
leiekjøring i hhv Gausdal og Lillehammer kommune. Disse løyvene vil etter rådmannens 
vurdering ikke medføre noen form for konkurranse med øvrige leiekjørere eller endre 
behovet til transport. 
Hafjell maskin og Øyer turskiløyper har søkt om løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter for kommende periode. Dette innenfor områder som i dag er dekt opp av Øyer 
Tretten Røde kors HK, Nermo og Melby. Øyer turskiløyper viser til mer enn 10 år med 
løypekjøring i Øyerfjellet.  De har mannskaper og en fleksibilitet til å kunne påta og utføre 
oppgaven med leiekjøring på en god måte. Hafjell Maskin har en lokalisering på 
Mosetertoppen/skistadion og en virksomhet med oppdrag med kjøring for ØTI og Hafjell Ski 
Maraton, som kunne vært kombinert med leiekjøring og rådmannen ser at dette ville gitt 
positive synergieffekter for både Hafjell Maskin og for Øyer Turskiløyper. Ved tildeling av 
løyver er imidlertid rådmannen nødt til å forholde seg til de føringer som er gitt i 
Motorferdselloven med tilhørende forskrifter og rundskriv.  
Det står i Rundskriv T – 1/96 at de som har hatt løyve tidligere normalt bør prioriteres 
fremfor nye søkere. Det følger videre av rundskrivet at antall løyver i hver kommune bør 
begrenses og vurderes ut fra behovet for transport. Det er videre ønskelig med en viss 
kontinuitet i det næringsgrunnlaget leiekjøring kan gi og det skal legges vekt på den 
næringsmessige betydningen for den enkelte.  
Det følger av kjørebøkene til de som har løyve for ervervsmessig kjøring i Øyerfjellet at det 
er et begrenset antall turer pr vinter. Behovet for transport er ikke er større enn at det kan 
dekkes av de aktørene som står for leiekjøring i dag. Behovet for transport vurderes også 
som stabilt. Den store økningen i antall hytter i Øyer kommune fører ikke til større behov for 
leiekjøring, ettersom det i dag er brøytet bilveg til hyttene som bygges. For å drive med 
leiekjøring i dag er man avhengig av godt og driftssikkert utstyr. Snøscooter og kjelker er 
dyrt og de aktørene som har anskaffet seg slik utstyr har behov for en viss forutsigbarhet 
med hensyn til oppdrag og inntjening 
Etter rådmannens vurdering har både Hafjell Maskin og Øyer Turskiløyper gode søknader og 
de driver en virksomhet som kunne vært kombinert med leiekjøring, men ut fra føringer 
som er gitt i Rundskriv T-1/96 finner ikke rådmannen at det er grunnlag for å tildele løyve 
for ervervsmessig kjøring med snøscooter til Hafjell Maskin og Øyer Turskiløyper. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, samt § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer 
kommune, Oppland får følgende tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
perioden 2017/18 – 2021/22.  
Arild Botheim    Område Roåker 
Nermo AS/Nermo Gård  Område Øyerfjellet – hovedområde sør 
Arvid Melby    Område Øyerfjellet – hovedområde sør 
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Øyer – Tretten RKH    Område Øyerfjellet – hovedområde nord 
Odd Bræin  Område Øyerfjellet sør, nærmere angitt område -  

sørsiden av Hafjellanlegget/Stulen søndre 
Arnt Risberg  Område /rute – Gålå seter – Eldåtjern 
Jo Henning Amrud  Område/rute – Goppollen – Jogrimen 
Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn Område/rute – Øvre Åstbru – Hynna, Snultra og 

Nyskolla 
 
Løyvekjøring etter § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag gjelder:  

- transport mellom bilveg og hytte 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
- transport av funksjonshemmede 
- transport av ved 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6  

 
Etter § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune skal det  
søkes om tillatelse for hvert enkelt tilfelle/oppdrag innen områder definert som sårbare iht  
foran nevnte forskrift.   
 
Løyve gjelder perioden 2017/18 – 2020/21. 
Mindre endringer i områdeinndeling kan/må påregnes. 
Det skal føres kjørebok for alle transportoppdrag. Kjørebok skal sendes Øyer kommune årlig  
etter hver vintersesong og senest innen 1. juni.  
 
Søknaden om tildeling av løyve til ervervmessig kjøring med snøscooter for Hafjell Maskin 
og Øyer turskiløyper imøtekommes ikke.  Dette begrunnes med 
1)behovet for transport er ikke større enn at det kan dekkes som står for leiekjøring i dag 
2)leiekjøring skal gi en kontinuitet mht til næringsgrunnlag, jf. Rundskriv T-1/96. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK  - TRANSPORT AV FANGSTBÅS FOR JERV 
SØKER: JERVEPROSJEKTET V/KJELL KRUKE 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/2187     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/17 Planutvalget 07.11.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om uttransportering av fangstbås for jerv 
Kart over omsøkt transporttrase 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Jerveprosjektet i Øyer, som er en del av Jerveprosjektet i Oppland, søker om tillatelse til 
bruk av ATV med henger for uttransport av fangstbås for jerv i Åstdalen. Jerveprosjektet har 
med hjemmel i § 5 b tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring og tilsyn med jervebåser. 
Denne tillatelsen gjelder ikke barmarkskjøring og bruk av ATV. Området som jervebåsen skal 
plasseres i ligger innenfor det som er definer som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og saken må behandles som 
dispensasjonssak etter denne forskriften. Det er et mål i Øyer kommune at tap av husdyr på 
beite pga rovvilt skal holdes på et så lavt nivå som mulig. Rådmannen mener derfor det er 
positivt at Øyer deltar i dette prosjektet og at man hele tiden ønsker å tilegne seg ny 
kunnskap og justere opplegg og fangstmetode i forhold til dette. Rådmannen kan ikke se at 
bruk av ATV med henger for transport av jervebåsen langs omsøkt trase vil være til skade 
eller ulempe for natur eller naturmiljø, - med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Rådmannen foreslår med  hjemmel i § 5 i forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Jerveprosjektet i Øyer v/Kjell 
Kruke får tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av fangstbås for jerv.  
 
 
Saksutredning: 
Jerveprosjektet i Øyer, som er en del av Jerveprosjektet i Oppland (Prosjekt - effektiv 
lisensfelling av jerv i Oppland), søker om tillatelse til uttransport av fangstbås for jerv i 
Åstdalen. Jerveprosjektet i Øyer har frem til nå benyttet både jakt på åte fra åtebuer og 
fangstbås for jerv. Kommende vinter vil man i prosjektet kun benytte fangstbås.  
Fangstbåsen er godkjent av SNO. Det er innhentet grunneiertillatelse fra Fjellstyret og 
Statskog. Det søkes om tillatelse til bruk av ATV med henger for transport. Jervebåsen skal 
plasseres 300 m fra Åsta, der Lyngåa renner ut i Åsta. Med de siste dagers snøfall er det ikke 
sikkert at man har mulighet til å kjøre med ATV med henger. Da vil man event prøve å flytte 
båsen med snøscooter, event vente med å flytte jervebåsen til neste år. 
Jerveprosjektet i Oppland har som mål å effektivisere lisensfellinga av jerv. Jerv er den 
største skadevolderen på sau i Oppland. De siste årene har det også vært fast tilhold av jerv i 
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Øyer. Skadefelling av jerv på barmark er svært vanskelig og ressurskrevende. Det er derfor 
viktig at man får tatt ut tildelt kvote på lisensfelling. Lisensfelling er ikke ordinær jakt, men 
skademotivert felling av et bestemt antall individer ut fra et behov om å redusere skade på 
husdyr. I Oppland har jervebestanden de siste ligget over bestandsmålet, som er 4 årlige 
ynglinger. Rovviltnemda har vedtatt en kvote på 12 dyr for lisensfellingsperioden 2017/18 
(fra 10. september til 15. februar). 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 5b, kan 
kommunen etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring og tilsyn med 
jervebåser. Jerveprosjektet har slik tillatelse frem til sesongen 2017/18, jf sak 132/15. Dette 
gjelder ikke barmarkskjøring og bruk av ATV med henger. Dette må derfor behandles som 
dispensasjonssak. Området hvor jervebåsen skal plasseres ligger innenfor det som er 
definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, og bruk av ATV med henger 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 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. 
Det kan videre opplyses at Jerveprosjektet i Oppland har fått dispensasjon til elektronisk 
overvåking av jervebåsene med bruk av viltkamera. 
 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres. 
I Oppland har bestanden av jerv i flere år vært over bestandsmålet og man har ikke greid å 
ta ut tildelt kvote under lisensfellinga. Jerveprosjektet har som mål å effektivisere jervejakta 
og erfaringene så langt i prosjektet har vist at bruk av fangstbås har gitt positive resultater. I 
Øyer har man de siste årene hatt fast tilhold av jerv. Det er et mål i Øyer kommune at tap av 
husdyr på beite pga rovvilt skal holdes på et så lavt nivå som mulig. Rådmannen mener 
derfor det er positivt at Øyer deltar i dette prosjektet og at man hele tiden ønsker å tilegne 
seg ny kunnskap om felling av jerv og justere opplegg og fangstmetode i forhold til dette. 
Jerveprosjektet i Øyer har allerede godkjent bruk av snøscooter for transport av jervebås og 
for tilsyn. Rådmannen kan ikke se at bruk av ATV med henger for transport av jervebåsen 
langs omsøkt trase vil være til skade eller ulempe for natur eller naturmiljø, - med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jfr Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Jerveprosjektet i Øyer v/Kjell Kruke tillatelse til bruk av ATV med henger for 
transport av fangstbås for jerv. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-Tillatelsen gjelder transport langs omsøkt trase fra vegen i Åstdalen og nedover mot Åsta, 
på østsiden av Lyngå, jf vedlagte kart.  
Tillatelsen gjelder i 2017 og 2018. 
- 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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LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG M/FORSKRIFTER: EVALUERING AV 
OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDET TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR 
 
 

Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/2235     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/17 Planutvalget 07.11.2017 
 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til FSK-/KST-sak om evalueringen m/vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
 
Sammendrag: 
Overføringen av ansvarsområdet for saksbehandling etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag m/forskrifter til felles landbrukskontor, skal evalueres etter et års prøvedrift. 
Planutvalget som myndighetsorgan på området er selvskreven høringspart før saken legges 
fram for formannskap og kommunestyre. 
 
 
Saksutredning: 
Vedlagte utkast til saksutredning redegjør for bakgrunn, rådmannens vurderinger og 
innstilling i saken. Planutvalget er delegert myndigheten på fagområdet og behandler de 
sakene felles landbrukskontor forbereder. Før saken legges fram for formannskap og 
kommunestyre må derfor Planutvalget høres. Planutvalget står fritt til å kommentere det 
utvalget ønsker. Nedenfor følger en mulig plan for evalueringen. 
 
Evalueringstema: 
 Saksutredningene 
 Råd og veiledning utover saksutredningene 
 Saksbehandlingstiden 
 Andre tema. 
 
For hvert av disse temaene: 
 Hva fungerer bra ? 
 Hva kan gjøres bedre ? 
 Andre kommentarer.   
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget har gjennomført evaluering av overføring av ansvarsområdet etter lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag m/forskrifter, til felles landbrukskontor og legger til 
grunn at evalueringen følger saken til formannskap og kommunestyre.  
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 


