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REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER, 
GAUSDAL, LILLEHAMMER, ØYER KOMMUNE, OPPLAND 
 
 

Saksbehandler:  Merissa Le Arkiv: M70  
Arkivsaksnr.: 18/386     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/18 Planutvalget 10.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Revidert forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommune 

2. Gjeldende brannforskrift for Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Forskrift om brannforebygging (nasjonal brannforskrift). 
2. Fastsette lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

 
Sammendrag: 
Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune inngår et interkommunalt samarbeid om én felles 
«forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer 
kommune, Oppland».  
 
Før et reelt samarbeid ble etablert mellom Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune har 
Gausdal og Lillehammer kommune allerede hatt forskriften til behandling og høring.  
Innspill fra høringsrundene i øvrige kommuner er hensyntatt i ny revisjon av felles forskrift. 
Det er enighet om at alle tre kommunene ønsker å sende forskriften til høring samtidig og i 
perioden 7.mai – 15.juni 2018.  
 
Saksutredning: 
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner ble første gang fastsatt i Gausdal 
kommunestyre 26. november 2009 og endret ved forskrift 28. november 2013 nr. 1428, 
Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004, Øyer kommunestyre 30. oktober 2008 med 
hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) § 9. Miljøverndirektoratet har ved delegeringsvedtak av 19. juli 2001 
gitt kommunen myndighet til å fastsette forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner etter forurensningsloven § 9. 
 
Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer som følge av åpen 
brenning og brenning av avfall i småovner.  
 
Hensikten med å revidere brannforskriften er å samordne regelverket i tre kommuner samt 
tydeliggjøre hva gjeldende rett er. Lillehammer Region Brannvesen har ansvar for felles 
brannberedskap for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune. Det er derfor hensiktsmessig 
med et samordnet regelverk slik at praktiseringen av gjeldende rett blir lik i alle tre 
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kommunene. Videre vil én felles forskrift gi økt forutsigbarhet for innbyggerne, spesielt med 
tanke på de som bor langs kommunenes grenser. 
 
Fokuset i revisjonen har vært språkvask og bedre formuleringer for å gi klarere og tydeligere 
bestemmelser. Dette er viktig for å sikre likebehandling og effektiv saksbehandling. Det skal 
utarbeides en veiledning til forskriften slik at saksbehandlere får retningslinjer for hvilke 
hensyn og vurderinger som skal legges til grunn i saksbehandlingen. Veiledningen vil fungere 
som etterarbeider og vil inneholde definisjoner og hvilke vilkår som forskriften innebærer. 
Det er anbefalt at veiledningen gjøres offentlig sammen med forskriften for å gi økt 
forståelse og kunnskap.  
 
I henhold til Gausdal, Lillehammer og Øyer kommunes lokale forskrift er all åpen brenning og 
brenning av avfall i småovner forbudt, med mindre annet følger av unntakene i § 5. Dette er 
en innstramming i forhold til forskrift om brannforebygging, hvor åpen brenning av det som 
ikke er definert som avfall er tillatt. Det gjøres oppmerksomt på at det er en videreføring av 
gjeldende forskrift.  
 
De største endringene i forskriften er følgende: 
Behovet for revisjon gjelder særlig forskriftens § 5 om unntak da det har vært økende behov 
for blant annet regulering av sankthansbål. Reguleringen er viktig med tanke på like 
praktisering av regelverket i kommunene.  
 
Videre er det foreslått at ved brenning i nærområde til sårbare institusjoner skal det søkes 
kommunen. I veiledningen listes det opp hvilke institusjoner det gjelder, som for eksempel 
lungesykehuset i Gausdal, Øyer helsehus osv. Det vil fremgå i veiledningen at listen ikke er 
uttømmende slik at etablering av nye sårbare institusjoner i fremtiden også vil bli omfattet av 
forskriften.  
 
I tillegg er det etter innspill fra høringsrundene i Gausdal og Lillehammer kommune foretatt 
en justering i forhold til avstandsbegrensningen i § 5 første ledd nr. 5 og 6. 
Avstandsbegrensningen er ytterligere spesifisert i forhold til bebyggelse med beboelse og 
friareal samt offentlig vei og bebyggelse uten beboelse. 
 
Vurdering: 
Forslag til revidert forskrift er utarbeidet i et samarbeid mellom aktuelle faginstanser i de tre 
kommunene. I tillegg har Landbrukskontoret i Lillehammerregion og Lillehammer Region 
Brannvesen vært inkludert i forberedelsen til forskriften.   
 
Det foreslås at høringsperioden er fra 7.mai til 15.juni 2018 slik at alle tre kommunene kan 
sende forskriften på høring samtidig. Dette vil underbygge et tett samarbeid mellom 
kommunene og gi innbyggerne kommunene like lang tid til å vurdere samt uttale seg til 
forskriften.  
  
Innspill fra tidligere høringsrunde i Gausdal og Lillehammer kommune er tatt hensyn til i 
vedlagt forslag til forskrift.  
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Revisjonen av forskriften er viktig og nødvendig for lik praktisering av regelverket, spesielt 
med tanke på brannvesenet for å sikre forutsigbarhet for innbyggerne. Det reviderte 
forslaget gir klarere rammer for når brenning av sankthansbål kan finne sted samt ivaretar 
sårbare institusjoners situasjon bedre ved innføring av en særskilt søknadsprosedyre.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Planutvalget vedtar å sende «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland» som erstatter 
gjeldene forskrift, på høring. 

2. Forskriften sendes på høring i 6 uker fra 7. mai til 15. juni 2018.  
 
 
 
Ådne Bakke Merissa Le 
Rådmann Rådgiver byggesak 
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201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12 
SLUTTBEHANDLING 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/18 Planutvalget 10.04.2018 
  
 
Vedlegg: 

1. Plankart sist revidert 3.4.2018 

2. Reguleringsbestemmelser datert 27.3.2018 

3. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer 

4. Planbeskrivelse datert 23.1.2017, revidert 21.3.2018  

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 § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018 

 

Saksutredning: 

Forslagsstiller 

På vegne av Iversen, Gundelsby og Ihle, har Planråd AS utarbeidet planforslag for 

Detaljregulering Hamninga – Smørlykkja i Øyer.  

 

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 
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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 

 

Planprosess 

Planforslaget ble behandlet i planutvalget 7.11.2017, sak 77/17, og vedtatt lagt ut til offentlig 

ettersyn. Berørte parter og regionale myndigheter ble varslet om offentlig ettersyn i brev av 

13.11.2017 samt annonsering av offentlig ettersyn i Byavisa 16.11.2017. 

Frist for merknader ble satt til 2.1.2018. Det kom 10 merknader ved offentlig ettersyn. 

Merknadene i sammendrag med rådmannens kommentarer følger vedlagt som eget vedlegg.  

 

Merknader 

I store trekk etterlyser regionale myndigheter mer detaljering av bestemmelser for 

planområdene.  

 

Øyer sentrum 

Hafjell alpinsenter 

 Fv 312 

 E6 

 Fv 361 

 Hunder-

setervegen 

Lågen 

 Planområde 

Hafjell 

hytteområdets 

sørside 

Hafjelltoppen 

Bjørgekrysset 

 Fv 361 
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Fylkeskommunen etterlyser i sine merknader strengere krav til arkitektonisk uttrykk, 

utforming, omfang ny bebyggelse, tilpasning av ny bebyggelse til gårdstun mv.  

Regionale myndigheter gir også klare meldinger med hensyn til bygging i bratt terreng. 

Merknader til planen for øvrig gjelder regionale myndigheters rolle og oppgaver med hensyn 

til å påse at ulike sider ved planen ivaretar overordnede hensyn som nasjonale føringer, 

lover, forskrifter og retningslinjer knyttet til eksempelvis barn og unge, universell utforming, 

klima og energi mv.  

 

Med hensyn til etablering av gang- og sykkelveg er regionale myndigheter samstemt med 

hensyn til at krav til opparbeiding må være ivaretatt fra tidspunkt den første boligen i 

planområdet er ferdigstilt og det er gitt brukstillatelse for denne.  

 

Noen merknader ber om strengere krav til utredning, illustrasjoner og dokumentasjon av 

bebyggelse til gårdsbebyggelse og kulturlandskap.  

 

Merknadene er gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentarer som vedlegg til 

saken.  De merknadene som tas til følge er innarbeidet i plankart og 

reguleringsbestemmelser ved sluttbehandling. Dette gjelder: 

 

Plankart – endringer etter offentlig ettersyn 

 Hensynssone C for gang- og sykkelveg som er sammenfallende med Pilegrimsleden. 

 Byggegrense på 15 m også fra gang- og sykkelveg 

 Frisiktsone også der veg krysser gang- og sykkelveg 

 Utvidelse av henynssone C for SEFRAK-registrert bygg på Ihlehaugen 

 

Reguleringsbestemmelser – endringer etter offentlig ettersyn 

 

Nytt pkt. 1.1.  

H 530 Hensynssone C, Sone med særlig hensyn til friluftsliv 

 

Suppleringer pkt. 1.3;  

I søknaden om rammetillatelse skal det redegjøres for hvordan bebyggelsen og uteområdene 

tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet for alle og universell utforming. De boligene som 

tilfredsstiller adkomst i hht universell utforming og har alle hovedfunksjoner på 

inngangsplanet, skal utføres i hht kravene til universell utforming, - forutsetninger TEK 17 i § 

8.6 og 12.2. 

 

Supplering pkt. 1.6; 

Alle nye hus skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak jfr. Teknisk forskrift § 

13-5. 
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Nytt pkt. 1.7  AVFALLSHÅNDTERING  

Det skal tilrettelegges for at framtidige beboere skal kunne kildesortere husholdningsavfall i 

det antall fraksjoner som kommunal renovasjon kan motta på tidspunktet for den enkelte 

søknad. For eneboliger, eneboliger i kjede kan renovasjon ivaretas på hver enkelt eiendom. 

Løsning på avfallssystem og tilgjengelighet skal ha universell utforming og tilfredsstille krav til 

adkomst og betjening i forbindelse med tømming.  

 

Nytt pkt. 1.8 OVERVANN 

Det skal utarbeides overvannsplan. Økte overvannsmengder skal håndteres innenfor 

planområdet, eventuelt ved fordrøyning. Dreneringsplan skal fremlegges og godkjennes før 

utbygging. 

 

Nytt pkt. 1.9 BRANNVANN 

Det skal i forbindelse med utbygging avsettes/etableres infrastruktur og punkter for 

 brannvann. 

 

Suppleringer pkt. 2.1 

Punkter som angir terrengfall, - supplert forholdstallene med «Terrengfall» foran 

forholdstall. 

 

Suppleringer pkt. 2.2. Lekeplass: 

Lekeplasser etableres i område avsatt i planen. Lekeplassen skal etableres, eies og driftes av 

et sameie/velforening som etableres som del av utbyggingen med fellesansvar og 

forpliktelser for beboerne i boligfeltene.  

Grunnutrustning.  

Lekeplassen skal utstyres med minimum sandkasse, sittemøbler med benk, huske og sklie. 

Underlag ved huske skal være sikret i forhold til fall fra huske mv. Noe av arealet skal ha fast 

dekke i form av platting/terrassebord på terreng, heller e.l. Det kan benyttes pukk som 

underlag i deler av området og deler kan være naturtomt.  

Trinnvis opparbeiding styres gjennom rekkefølgebestemmelser.  

 

Nytt pkt. 6.4  Hensynssone C, Sone med særlig hensyn til friluftsliv /H530) 

For å sikre pilegrimsleden som helhetlig turveg, reguleres gang- og sykkelveg med 

hensynssone C, Sone med særlig hensyn til friluftsliv, jf. PBL §§ 12-6 og 11-8 bokstav C 

(sosikode H530). Fri ferdsel langs leden skal ivaretas og omlegginger skal godkjennes av 

Nasjonalt Pilgrims senter i Trondheim. Det skal sikre åpen og trygg ferdsel langs leden også 

under anleggsarbeider med vegen. Evt midlertidig omlegging skal gjøres i samråd med 

fylkeskommunen som kontaktes i god tid før iverksetting av arbeider. Materialvalg, 

utforming mv av støttemurer og veg elementer må innordne seg bruken slik at ikke 

opplevelsen av pilegrimsleden forringes. 
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Endret pkt. 7.1  G/S-veg langs fv. 361 

Før boligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Sørbygdsvegen (fv. 361) fra 

Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert. 

 

Vurdering: 

BEBYGGELSE OG LANDSKAP 

Bjørge - Skalmstad er et mindre urbant område med sine landlige og naturmessige kvaliteter. 

Styring og utforming av byggeområder er en utfordrende prosess med både gode og dårlige 

eksempler både fra egen kommune og nabokommuner. Skårsetlia trekkes frem som 

eksempel til etterfølgelse, men det er flere områder som er normaliteten og normen de 

fleste klarer å utvikle. Det er eneboligområder sør i nabokommunen, det er en tidligere 

planteskole i sentrale bystrøk som er lagt ut til boligformål. Det er Trodalen og det er Skriua 

som de lokale utbyggingsområdene. I kommunen etterspørres ulike boligtyper og 

byggetomter med ulike lokalisering, for utbygging av blant annet frittliggende eneboliger.  

 

I planbeskrivelsen er utbyggingen omtalt som «klyngebebyggelse». Hvordan bebyggelsen 

oppfattes utenfra og innenfra har med bebyggelsens avgrensning mot omkringliggende 

landskap, bebyggelsens innbyrdes avstand, dimensjoner og hvor tett bebyggelsen fremstår. 

Eneboliger på tomter på ca. 1 daa er spredt bebyggelse som ikke har den visuelle kvaliteten 

som en tettere/mer konsentrert bebyggelse har i kulturlandskapet. Konsentrert bebyggelse 

vil fremstå som en tydeligere avgrenset enhet mot kulturlandskapet. Det bilde som skapes 

ved bruk av «tunbegrepet» og referanse til Skårsetlia som et forbilde, er noen annet enn 

bebyggelse med eneboliger på disse tomtene kan bli. I det store landskapet vil 

byggeområder være adskilt av beite og landbruksområder som gjenværende områder av det 

opprinnelige kulturlandskapet. Kulturlandskapet er samtidig i endring på bakgrunn av endret 

bruk, beiting, landskapspleie, hogst mv., men bruk og bevaring/vern av kulturlandskapet er 

gjenstand for påvirkning og avveininger. Områdeplanen har her lagt føringer for 

byggeområdene i detaljplanene.  

 

Styringsmulighetene i detaljplanen mht byggeområder, utforming og utbyggingens 

kvaliteter/karakter blir å stille krav til bratthet hvor bebyggelse kan oppføres, 

krav til skjæringer og fyllinger, antall etasjer og gesims-/mønehøyde. Et strengt krav til 

fargesetting vil være det som kan gi et mer enhetlig bilde av utbyggingen i landskapet.  

 

Mellom byggeområdene er det store landbruks- og friområder som underdeler landskapet.   

Se også kommentar til merknad 3 under merknader i sammendrag med rådmannens 

kommentarer. 
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BYGGEOMRÅDER 

Utbygging av tomtene merket 1 og 2 

styres av bestemmelser pkt. 2.1 mht. 

bratthet. Ved utbygging av disse tomtene 

må tomtens egnethet, mulighet for 

adkomstveg mht stigningsforhold for 

utrykningskjøretøy mv. dokumenteres 

ivaretatt.  

 

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.  

 

OVERVANN 

Alt overvann og vann fra grunnvannskilder, som berøres av utbyggingen av veger og 

bebyggelse, skal håndteres lokalt.  

 

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. 
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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 4 rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Disse omfatter pkt 7.1 

Gang- og sykkelveg som ivaretar g-/s-veg, pkt 7.2 VA-anlegg og pkt 7.3 Forutsetninger for at 

boligene kan tas i bruk, pkt 7.4 Støy  

 

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.» 

 

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.  
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Rådmannen mener det ikke er forsvarlig å frafalle rekkefølgekravet for gang- og sykkelveg, 

men kan akseptere en mellomløsning 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 fra første bolig, 

men rådmannen er villig til å inngå en utbyggingsavtale som sikrer finansieringen av gang- og 

sykkelveg. Innhold og utforming av en utbyggingsavtale må tas med kommunen i en egen 

sak, da det ikke kan inntas som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen. 

 

KONKLUSJON 

Rådmannen vil på bakgrunn av gjennomgang av merknader ved offentlig ettersyn, 

rådmannens vurderinger og kommentarer til merknadene, legge planforslaget frem for 

sluttbehandling. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018, med rådmannens forslag til endringer etter 

offentlig ettersyn. 

 

 

Ådne Bakke Helge Haugan 

Rådmann 

 



  Sak  26/18 
 

Side 14 av 48   

DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR OM TILTAK I LNF 
GBNR 155/1/844 - FRITIDSBOLIG - NYSÆTERVEGEN 290 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 155/001/844  
Arkivsaksnr.: 17/1413     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/18 Planutvalget 10.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om byggetillatelse med vedlegg, mottatt 23.6.2017 
- Søknad om dispensasjon med vedlegg, mottatt 22.12.2017 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommunedelplan for Øyer sør 
- Kommuneplan for Øyer, under revisjon 
- Sakens øvrige dokumenter 

 
Sammendrag: 
Det gis dispensasjon for at byggesøknad mottatt 23.6.17 med oppdaterte tegninger mottatt 
22.12.17 kan behandles i etterfølgende byggesak. Det settes vilkår for at dispensasjon 
innvilges, og gitt at disse oppfylles er fordelene ved å tillate tiltaket klart større enn 
ulempene. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
23.6.2017 søkte RAM arkitektur AS, på vegne av tiltakshaver, om å få rive eksisterende hytte 
(tidligere Solberg sæter) og uthus, samt å bygge opp ny hytte og anneks. Tiltakene krever 
dispensasjon, og søknad om det ble mottatt her 22.12.2017. Det er tenkt at eksisterende fjøs 
skal beholdes og settes i stand. Gjeldende arealplan er kommunedelplan for Øyer sør, og 
arealformål er LNF 4. Statskog er grunneier.  
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra arealformålet.  
 
Festetomten ligger på Nysætra. Nysætra ligger som ei «lunge» innenfor arealformålet 
alpinanlegg/ alpine nedfartsløyper, og er et seterområde relativt uberørt av turismen rundt. 
Det er verken helårsveg eller avløpsledning inn til Nysætra.  
 
Tiltakshaver kjøpte festetomten i august 2016, og har i ettertid hatt dialog med kommunen 
om videre prosess for å utvikle eiendommen. 
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Lovgrunnlaget  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2, (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 
19-2, (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Naboer  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet 23.7.2017 til grunneier Statskog. I følge matrikkelen 
vises at seterløkka eies av setras tidligere eier. Dette medfører ikke riktighet. Statskog eier 
også seterløkka.  
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Plangrunnlag  
Gjeldende arealformål er LNF4 i kommunedelplan for Øyer Sør. I denne arealkategorien 
gjelder følgende bestemmelse for tiltak:  
 
2.1 Generelt for LNF-områdene  
2.1.1 I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, (…) Skal det 
bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som endring av kommunedelplanen 
eller som dispensasjon fra denne.  
 
2.1.2, tredje strekpunkt:  
På bebygde uregulerte fritidseiendommer innen Øyer statsallmenning kan det – når 
forholdene ligger til rette – tillates at hytte og uthus utvides til maksimalt 80 m² 
bygningsareal (BRA). Frittliggende uthus kan maksimalt måle 15 m². Eiendomsnumre fremgår 
av vedlegg 1.  
Forutsetningen for at det skal gis tillatelse til utvidelser av eksisterende bygg er at disse ikke 
ligger eksponert til i landskapet og ikke innenfor byggeforbudssonen til vassdrag og heller 
ikke kommer i konflikt med registerte natur-, kulturlanskaps- eller friluftsverdier.  
 
2.3 LNF4  
Det er ingen bestemmelser til LNF4 områdene ut over de som er tatt inn under pkt. 2.1. 
Området har stor betydning som natur og friluftsområde for turistutbyggingen rundt Hafjell 
og Øyer sentrum, men også for den videre utviklingen av Hafjell alpinanlegg.  
 
Festetomtens forhold til gjeldende kommunedelplan:  
Kommunedelplan for Øyer sør ble vedtatt i 2007. På det tidspunktet var Solberg-sætra en 
setereiendom på lik linje med de øvrige setrene på Nysætra. Naboeiendommen hadde ikke 
status som setereiendom og ble listet ut i vedlegg 1. Det er derfor naturlig å anse at 
155/1/844 kan likestilles med denne og vurderes etter 2.1.2, tredje strekpunkt når den nå har 
fått status som fritidsfeste fremfor setereiendom. 
 
 
Vurdering: 
Med dette utgangspunktet drøftes ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon i det 
følgende. Det er i tillegg kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart.  
 
Teknisk infrastruktur, veg, vann og avløp:  
Festetomten har adkomst via Nysætervegen (2,5 km). Om vinteren brøytes kun om lag 1 km. 
Ingen av hyttene/setrene på Nysætra har i følge utredningen innlagt vann.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Fritidsfestet ligger mellom to bekkedrag, men flomkart som simulerer vannveger med 
lukkede stikkrenner viser at tomten ikke berøres i slike situasjoner. Omsøkte tiltak vil derfor 
ikke påvirke, eller bli påvirket, av vannvegene i området.  
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Jordvern/landbruk:  
Markslag er jorddekt fastmark. Uttalelse fra landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er 
innhentet, og tatt inn i sin helhet nedenfor:  
Landbrukseiendommen Solberg g/bnr 12/1 m.fl. ble godkjent delt i forbindelse med 
bruksrasjonalisering i 2013. Seterbebyggelsen ble av fjellstyret tillatt omgjort til fritidsfeste, 
seterløkka er falt i det fri. Fra Øyer Fjellstyre har landbrukskontoret fått opplyst at løkka ila. 
2018 kan bli lyst ledig for bruksberettigede og at det videre kan medføre at det blir 
gjenopptatt landbruksdrift på arealene. Det er tre gardbrukere i bygda som har meldt 
interesse for løkka.  
 
Siden bebyggelsen ikke lengre er del av en landbrukseiendom vil omsøkte bygningstiltak ikke 
direkte ha konkrete konsekvenser for landbruket.  
 
Når det gamle seterhuset blir revet og det blir satt opp ei ny hytte vil det med rimelig 
sannsynlighet, både på kortsiktig og lengre sikt, medføre en økt bruk og aktivitet på tomta. 
Samtidig er det interesse blant bruksberettigede i Øyer statsallmenning for å overta 
landbruksarealene og bruke disse til landbruksformål. Det kan medføre økt 
landbruksaktivitet på løkka, både med beitebruk, nydyrkingsaktivitet og alminnelig 
grasproduksjon. Det kan derfor ikke utelukkes at det kan oppstå interessemotsetninger 
mellom landbruks- og fritidsinteresser. Drift av landbruksarealer kan medføre både støy-, 
støv-, lukt- og insektsplager for de som oppholder seg i nærheten. En må også regne med at 
den som nytter ei hytte til fritidsformål ikke har samme toleransenivå i forhold til slike plager 
som den som selv er involvert i gardsdrifta.  
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Forholdet med drifts- og miljømessige ulemper for landbruket vil i hovedsak være aktuelt å 
drøfte i forbindelse med fradeling. Det er også relevant å drøfte disse forholdene ved større 
investeringer, der det potensielt kan oppstå påstander om at brukskvaliteten av ei hytte blir 
forringet ved næringsaktivitet i nærheten. Siden tiltaket skal gjennomføres i område av 
kommunedelplan som er avsatt til LNF-formål er det viktig at landbruksinteressene blir 
vektlagt og at anna aktivitet enn landbruksvirksomhet tar hensyn og innretter seg der etter. 
Tiltakshaver må derfor være bevisst de potensielle ulempene som følger av landbruksdrift. 
Landbrukskontoret er av den oppfatning at dette momentet bør synliggjøres overfor 
tiltakshaver, videre at det ikke alene bør ha betydning for tiltaket.  
 
Når det gjelder de tegninger av det bygget som er planlagt oppført vil landbrukskontoret 
henvise til Øyer Fjellstyre sitt vedtak av 11.09.2012. Der presiseres det at det ved inngåelse 
av festekontrakt må settes krav om at bygningsmassen må "beholde sitt seterpreg, både i 
form og farge". Hva som ligger i dette kan oppfattes ulikt. Det er derfor naturlig å ta 
utgangspunkt i øvrig bebyggelse på Nysetra og la byggeskikken der være rettesnor også for 
nye bygningstiltak. Etter vår erfaring er det ingen andre seterhus/hytter på Nysetra med 
eksempelvis store vindusflater. Landbrukskontoret mener framlagte byggetegninger må 
vurderes ut fra hvordan tiltaket vil påvirke bygningspreget i området og i forhold til andre i 
området som ønsker fasademessige endringer. Ut fra hensynet til kultur- og seterlandskapet 
er det ønskelig at setergrender som Nysetra beholder en byggeskikk som framhever 
særpreget til en tradisjonell setergrend.  
 
Utover dette har landbrukskontoret ingen merknader til saken.  
 
 
Miljø og naturmangfold:  
Det er ikke avdekket arter av spesiell interesse. Eksisterende hytter ligger godt synlig i 
seterlandskapet som er preget seterløkker og spredte setertun samt noen få fritidsfester.  
 
En søknad om dispensasjon skal også vurderes etter naturmangfoldloven §§8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn som 
skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av avbøtende 
tiltak vedrørende tiltakets konsekvenser for naturmangfold.  
 
Kulturminner:  
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer på 
festetomten. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding sendes til 
kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent.  
 
Kulturlandskap:  
I gjeldende kommunedelplan står det at: «Forutsetningen for at det skal gis tillatelse til 
utvidelser av eksisterende bygg er at disse ikke ligger eksponert til i landskapet og ikke 
innenfor byggeforbudssonen til vassdrag og heller ikke kommer i konflikt med registrerte 
natur-, kulturlanskaps- eller friluftsverdier.»  
 
Videre viser landbrukskontoret til delingsvedtaket fra 2013, der det anbefales at det settes 
vilkår om at seterpreget opprettholdes både med form og farge.  
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Eksterne høringsuttalelser: 
Foreløpig saksframstilling er sendt regionale myndigheter, Fylkesmannen i Oppland, Oppland 
fylkeskommune, Statskog SF, Øyer Statsalmenning, Øyer Fjellstyre. Frist for uttalelse var satt 
til 23.3.2018. Det er bare Oppland Fylkeskommune som har inngitt uttalelse innen dette.  
 
Oppland Fylkeskommune: 
OFK innspill er i hovedtrekk som følger: Hytta og annekset framstår som lite tilpasset 
bygningsmiljøet i setergenda for øvrig. Kulturarvenheten anbefaler generelt at eksisterende 
seterhus settes i stand framfor riving dersom det er teknisk mulig. Siden seterbebyggelsen er 
fradelt og ikke lenger er en del av en landbrukseiendom har en i denne særskilte saken 
forståelse for at ny eier ønsker å bygge en ny hytte med andre krav til komfort. 
 
Kulturarvenheten støtter kommunens grundige vurdering av tiltaket i forbindelse med 
hyttens utforming. Det legges spesielt vekt på vindusareal, typer vinduer og takutstikk. Ved 
bygging av en ny hytte i et relativt uberørt seterområde er det viktig at materialbruk, 
takvinkel, takutstikk, utforming og størrelse på vinduer og dører og plassering i terreng er i 
henhold til byggeskikken/tradisjonen i seterområdet for øvrig. 
 
Kulturarvenheten vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan, med forutsetning at kommunens forslag til vilkår blir stående.  
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Rådmannen har ikke fullstendig oversikt over fritidsenheter innenfor setergrender i 
Øyerfjellet, men det er nok trolig at ingen, verken seterhus eller fritidshytter, har så store 
vindusflater som det her legges opp til. Ei heller hytter/seterhus der det ikke er takutstikk. 
Byggesaksbehandler har i et tidligere møte med søker foreslått at vinduene sprosses, samt at 
det opprettes takutstikk.  
 
En bygning med både liggende og stående panel er heller ikke den generelle byggeskikken i 
våre fjellområder. Seterhusene er i all hovedsak malte i mørke jordfarger eller røde, fjøs og 
løer er som regel umalte.  
 
Utnyttelsesgrad:  
Øyer kommune har formidlet til tiltakshaver at fjøset kan beholdes med dagens m², under 
forutsetning av at bygget vedlikeholdes og restaureres slik det står og uten at det tas fra 
hverandre. Selv om bestemmelsene angir at uthus på fritidsfester ikke kan overstige 15 m². 
Bakgrunnen for dette er at kommunen ønsker at eldre bygninger brukes som de er fremfor at 
det rives og nye bygges opp. Dersom dette vilkåret ikke følges, vil det ikke kunne bebygges 
utover de bestemmelsene som er gitt i kommunedelplanen for uthus.  
 
Øyer kommune er i sluttfasen med kommuneplan for Øyer og det er varslet oppstart for 
revidering av kommunedelplan for Øyer sør. I forslag til kommuneplan for Øyer legges det 
opp til at det i tilsvarende områder innenfor planområdet til kommuneplan kan tillates 
bebyggelse på fritidsfester som gjengitt nedenfor:  
«Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt: hytte, uthus og anneks, men kun en 
boenhet. Samlet kan hytte, uthus og anneks ha en maksimal prosent bebygd areal av tomta 
% BYA = 20 %, men et maksimalt bebygd areal (BYA) = 165 m², inkludert parkeringsareal på 
40 m2. Uthus og anneks skal hver ikke overstige 15 m² bebygd areal, men byggene kan 
bygges sammen. Anneksdelen skal uansett ikke overstige 15 m². Terrasse i tre eller stein kan i 
tillegg oppføres med størrelse på inntil 30 % av hyttas bebygde areal, men ikke større enn 20 
m².»  
(…)  
«For bygg, skal gesimshøyde maksimum være 3.20 m og mønehøyde maksimum 5.65 m målt 
fra støpt plate. Opprinnelig terreng skal ikke endres mer enn 1.5 m.»  
 
Rådmannen er av den oppfatning at bestemmelsene i forslag til ny kommuneplan vil være 
rammene for hva som evt. kan tillates når det nå søkes om dispensasjon for å kunne rive og 
bygge ny hytte og anneks i denne konkrete saken.  
 
Søknaden som er innsendt må behandles på et selvstendig grunnlag, men rådmannen er 
innstilt på at dersom det innvilges dispensasjon så kan fritidsfestet bebygges slik at hytte og 
anneks til sammen utgjør maksimalt 110 m² BYA. Da teller gammelt fjøs 15 m² BYA. Totalt vil 
da festet bli utnyttet med bygningsmasse i tråd med forslag til bestemmelser i kommuneplan 
for Øyer.   
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For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt: 
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
Å fradele seterbebyggelsen til fritidsfeste når et gårdsbruk går til opphør kan ikke sies å sette 
hensyn bak, eller formål med planbestemmelsene til side. Bruksendring fra seter til 
fritidsfeste vil kunne øke bruken av bebyggelsen. Oppgradering som omsøkt vil også kunne 
bidra til økt bruk. Det drives landbruk på Nysætra, og det er påregnelig at dette kan merkes, i 
form av beitedyr, traktorstøy, støv og lukt. Landbruksvirksomhet er i tråd med LNF-formålet 
og må kunne bedrives på naboeiendommen som kanskje skal utvises til ny bruker av arealet. 
Tiltakshaver er kjent med at fritidsfeste han kjøpte var en tidligere seter, og da er det 
påregnelig at løkka kan komme i bruk hos andre som driver med landbruk.  
 
Området er et typisk seterlandskap. Særlige forhold å vurdere er nærhet til vassdrag og 
landbrukshensyn. Som beskrevet i det foregående ligger bebyggelsen med planlagt 
plassering slik at det ved mye nedbør ikke ligger utsatt til mht vannårene, og medfører ikke 
uforholdsmessige ulemper.  
 
I følge landbruksfaglig uttalelse er de landbruksmessige konsekvensene av tiltaket av mindre 
betydning, men det forutsettes at det ikke legges begrensninger på utøvelse av 
landbruksvirksomhet på naboeiendommene. I forhold til hensyn bak arealformål er det 
dermed rådmannens vurdering at landbruksinteressene ikke settes til side når ny eier av 
festetomten er kjent med at det utøves landbruksvirksomhet tett inn på festearealet, og at 
det kan bli gjenopptatt drift av arealene som omkranser festetomten.  
 
I forhold til innsendte byggetegninger, så er ikke hytten og annekset tilpasset et typisk 
seterpreg. Rådmannen vurderer om det skal settes vilkår om at det ikke tillates vindu fra gulv 
til tak i verken på 1. plan eller 2. plan. Videre mener rådmannen at det bør være større 
takutstikk.  
 
Med dette er det kommunens vurdering at imøtekommelsen av tiltaket ikke er i strid med 
første vilkår i bestemmelsen. Det er heller ikke andre spesielle forhold som tilsier at det ikke 
er tilrådelig å imøtekomme søknaden om dispensasjon. Det forutsettes at tiltakshaver er 
innforstått med mulige påvirkninger aktiv landbruksproduksjon kan ha i området. Samt at det 
settes vilkår mht størrelse på vindusflater og takutstikk. Dette for å ikke bli i strid med 
intensjonen i kommunedelplanen om å bevare kulturlandskapet i setergrenda.  
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.  
Det har ligget en seter på stedet i lang tid. Denne ønskes revet. Det er positivt at 
bygningsmasse etableres med tilfredsstillende standard. I motsatt fall er ytterligere 
forringelse og forfall en sannsynlig mulighet. Utnyttelsesgrad og utforming må vurderes da 
kommunen er i en mellomfase der gjeldende kommune(del)plan har bestemmelser for 
nevnte tiltak som skal oppjusteres i tråd med krav til isolering og generell utvikling i 
samfunnet. Rådmannen har da valgt å sette rammen for kommuneplanforslaget som øvre 
grense for hva som kan tillates ved en eventuell dispensasjon.  
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Utforming og byggeskikk er et tema der det er stor grad av skjønn. Rådmannen er likevel 
skeptisk til at det tillates vindusflater som omsøkt i seterlandskapet. Det er i dialog med 
tiltakshaver foreslått sprosser for å tone vinduene noe ned. Rådmannen vil innstille på at 
vindusflatene reduseres slik at nederste sprossehøyde ikke aksepteres. Videre at 
takutstikkene forlenges noe mer.  
 
Kulturarvenheten i Oppland Fylkeskommune vil ikke motsette seg at det gis dispensasjon fra 
gjeldende kommunedelplan, med forutsetning at kommunens forslag til vilkår blir stående.  
Dersom disse vilkår imøtekommes, mener rådmannens at fordelene med å bygge en ny hytte 
og anneks er klart større enn ulempene.  
 
Presedens er en fare i slike tilfeller. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer peker 
på viktigheten av å bevare seterpreget i seterområder. Dette er viktig både i området rundt 
Hafjell og for øvrig i fjellet. I et seterområde ligger seterbolene noe spredt og det kan 
forekomme hytter innimellom setrene. I disse områdene skal kommunen prøve å konservere 
preget, samtidig som det må tillates en viss utvikling arkitektonisk.  
 
De andre hyttene på Nysetra er ikke av nyere dato, og er tilpasset byggeskikken som var 
tidligere. Dersom kommunen ønsker å beholde et gitt preg i seterområdene så er det her 
dette må håndheves strengere enn i eksempelvis regulerte områder der utbygging har skjedd 
over tid. I slike reguleringsplanområder vil man se utvikling i arkitektur og trender. Å tillate en 
slik utvikling vil ikke være forenelig med ønske om å beholde seterpreg.  
 
Ulempene ellers ved å imøtekomme søknaden er små og fordelene ved å innvilge søknaden 
om dispensasjon er klart større enn ulempene dersom vilkårene imøtekommes av 
tiltakshaver. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 
19-2.  
 
Det innvilges dispensasjon slik at det kan behandles en byggesøknad som omhandler en 
hytte og anneks, der hytta ikke overstiger BYA 95 m², og anneks ikke overstiger BYA 15 m². 
Eksisterende låve regnes som 15 m².  
 
Dispensasjon gis med følgende vilkår: 
 

1. Gesims- og mønehøyde på hytta skal ikke overstige hhv. 3,2 m og 5,65 m.  
2. Det tillates ikke vindusarealer som sammenhengende strekker seg fra gulv til tak. 

Vinduene skal trekkes minst 1 m opp fra gulv. Vinduer skal sprosses opp.  
3. Det tillates ikke sideglass ved inngangsdør.  
4. Hytten skal males i jordfarge. 

 
Ådne Bakke Anita L. Vedum 
Rådmann 
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Vedlegg: 

 1 Søknad om dispensasjon, av 15.11.2017 

 2 Oversiktskart, ortofoto 

 3 Bilder  

 4 Oppdatert søknad og tilleggsinformasjon fra fjellstyret, av 9.3.2018 

 5 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen, av 13.2.2018 

 6 Høringsuttalelse fra Oppland Fylkeskommune, av 15.2.2018 

 7 Høringsuttalelse fra Villreinnemnda, av 16.2.2018 

 8 Høringsuttalelse fra villreinutvalget, av 15.2.2018 

 9 Høringsuttalelse fra NVE, av 12.2.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Regional plan for Rondane – Sølnkletten med retningslinjer for sone 1-4 

 Analyserapport  

 Kommuneplanens arealdel 2000-2001 for Øyer kommune 

 Plan og bygningsloven 

 Sakens øvrige journalførte dokumenter 
 
Sammendrag: 
Øyer Fjellstyre ved daglig leder søker dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å føre 
opp ny åpen bu til erstatning for eksisterende Skjelbu og et uthus, tilknyttet den åpne sletta 
som utgjør «Skjelbu-legeret», gbnr. 155/1/142. Det er et ønske å beholde den eksisterende 
steinbua som kulturminne.  
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNF-sone 3, 
forbudsområdet. Området karakteriseres som indre fjellområde og det skal her føres en 
spesielt restriktiv byggesaksbehandling, også i forbindelse med restaurering. Ved siden av 
dette skal forvaltning av villreinplan for Rondane og Sølnkletten inn i vurderingen. Det skal 
kun tillates nybygging i forbindelse med fjelloppsyn med unntak av stedbunden næring i 
dette området. 
 
Skjelbua er ifølge søker i bruk jevnlig som åpen bu. Det er et viktig tilbud for turgåere, 
allmenne friluftsinteresser, jegere og bruksrettsutøvere både i forbindelse med husdyrdrift 
og utenom. Sammenholdt med forfall av den eksisterende bua har rådmannen funnet at 
fordelene er klart større enn ulempene ved å innvilge søknaden om dispensasjon. 
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Saksutredning: 
Saksbakgrunn og om søknaden: 
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdels formål LNF3 for oppføring av ny 
åpen bu til erstatning for fjellstyrets Skjelbu. 
 
Det må også i tilfelle gis dispensasjon fra forbud mot ny utbygging eller andre tekniske 
inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde i villreinens leveområde, sone 1.  
 
Øyer fjellstyre forvalter bruksrettene i Øyer statsallmenning, et areal på 430 000 daa. 
Bruksrettene er i hovedsak jakt, fiske, seterbruk og beitebruk. I tillegg er en av fjellstyrets 
hovedoppgaver å legge til rette for allment friluftsliv. 
 
Fjellstyret har fem slike åpne buer for allment bruk, alle buene ligger i indre fjellområder i 
Øyer. Skjelbua er bygget i stein, og var opprinnelig en del av et «feleger». Det var opprinnelig 
for fe-karene til å bo i om sommeren, det har altså vært viktig for utnyttelse av 
beiteressursene i fjellet. Bua er bygget i gråsteinsmur, med utvendige mål ca. 5,3 x 5,3 m. 
Den er nå i dårlig forfatning ifølge søker. Det stilles spørsmål om forsvarligheten ved å 
beholde den i bruk. Det er påtrengende behov for tiltak, og den er lite egnet for overnatting 
vinterstid. Det opplyses også om uheldig plassering med tanke på (u)vær, og stor usikkerhet 
rundt hvor lenge den kan holdes åpen. 
 
Planer om ny bu: 
Fjellstyret ønsker å bygge ei ny bu i tilknytning til Skjelbu-legeret, i utkanten av den åpne 
sletta, sør for nåværende steinbu og gjeterbu. Den nye bua er planlagt til 48 m². Den skal ha 
to rom med hver sin vedovn og hver sin kjøkkenkrok. Den settes på isolert plate, og bygges i 
vanlig bindingsverk. Det vil bli brukt duse farger tilpasset omgivelsene. De ønsker også å 
sette opp et uthus i tilknytning til den nye bua. På ca. 9 m², i umiddelbar nærhet til bua. 
Endelig plassering må vurderes nærmere. I justert søknad opplyses det at kun det ene 
rommet skal være tilgjengelig for allmennheten.  
 
Lokalisering og adkomst: 
Det er åpen bilvei til området kun om sommeren. Det er da kjørevei/kjørespor helt fram til 
Skjelbua ifølge søker. Det opplyses imidlertid om at mest mulig av transporten av materialer 
og utstyr vil bli gjort med helikopter. Det vil også bli søkt om ferdsel med traktor og ATV. 
Tillatelse etter motorferdselsloven må behandles i egen sak. 
 
På Skjelbu-legeret ligger det ei bu til, eid av Hesteavlsforeninga, og denne har vært leid bort 
som bosted for gjeter. I tillegg ligger det to private fiskebuer i nærheten.  
 
Planmessige forhold: 
Innen alle LNF-områder er det generelt forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse 
av bestående bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, bebyggelse som ikke er tilknyttet 
stedbunden næring. 
 
Villreinområdets sone 1 sammenfaller for en stor del med det som er definert som det indre 
området i kommuneplanens arealdel. Følgende bestemmelser og retningslinjer gjelder i dag: 
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 LNF sone 3       Forbudsområde. Sonen omfatter den indre del av fjellet hvor en som 

tidligere ønsker å føre en spesielt restriktiv byggesaksbehandling også i 
forbindelse med restaurering. Utvidelser skal ikke være tillatt. 
Sonen er identisk med området som omfattes av kommunens forskrift 
om motorferdsel for sårbare områder i utmark. 

 
Bestemmelser for LNF 3: Landbruks-, natur- og friluftsområde med absolutt forbud mot ny 
fritidsbebyggelse, herunder båtnaust samt utvidelser av denne type bygg. Med unntak av 
stedbunden næring tillates det i denne sonen kun nybygging i forbindelse med fjelloppsyn.  
 
Området omfatter den indre del av fjellet hvor det foreligger svært viktige natur- og 
friluftsinteresser. Områdebegrensningen samsvarer for øvrig med kommunens forskrift om 
motorferdsel for sårbare områder i utmark.   
 
Retningslinjer for LNF3 i Øyer kommune (det indre området): 
I det indre fjellområdet skal rein ha spesielt vern, både ifølge kommuneplanens arealdel og 
retningslinjene i regional plan for Rondane og Sølnkletten sone 1. 
 
Innen LNF 3 tillates ikke noen form for utvidelse av de bestående bygninger, dvs. 
hytter uthus og naust. Eventuell hovedombygging skal underlegges en restriktiv 
behandling. Transport av bygningsmateriell på barmark skal godkjennes av Øyer 
kommune. Innen Øyer statsallmenning gjelder i tillegg til overstående Fjellovens 
bestemmelser. 
 
Forholdet til villrein: 
Bestemmelser om villreinens leveområde – sone 1 er som følger. Det skal ikke etableres ny 
fritidsbebyggelse innenfor området. Ny utbygging eller andre tekniske inngrep som kan 
forringe nasjonalt villreinområde skal unngås. Eksisterende landbruksbebyggelse skal ikke 
fradeles til fritidsformål, men beholdes som en viktig ressurs for lokal næringsutvikling. Det 
kan vurderes tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde 
fritidseiendommer. Søknader behandles som dispensasjon uansett størrelse på tiltaket, og 
det må foretas en konkret vurdering av hva som kan tillates innenfor rammen ut fra hensyn 
til villrein, bebyggelsens synbarhet og beliggenhet, terreng, nærhet til vann og vassdrag og 
tilpasning til omkringliggenede bebyggelse.. Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø 
skal vektlegges i saksbehandlingen.  
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
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ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 
19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Vurdering: 
Landbruksfaglig vurdering: 
Landbrukskontoret har ingen merknader til søknaden om å oppføre ny Skjelbu på angitt plass 
og med angitt formål.  
 
Sett fra landbrukshold er det positivt at fjellstyret øker tilgjengeligheten til husrom bl.a. for 
de som har beitedyr i området. Fjellstyret har også begrunnet søknaden bl.a. med at de 
bruksberettigede jordbrukere har behov for et sted for overnatting ved sanking og tilsyn av 
beitedyr. I denne sammenheng kan det være aktuelt vurdere om bua eller et areal i 
tilknytning til bua kunne gjerdes inn med tanke på midlertidig opphold for sanka eller sjuke 
dyr, kvile-/natthamn for hester etc.  
 
Det omsøkte området er definert som LNF-område og forutsettes å forbli det i kommende 
revidert plan. I tillegg er det definert til å ligge innenfor det indre fjellområde og skal bl. a 
inneha spesielt vern i forhold til reinsdyr og det tillates ikke ny bebyggelse i dette området.  
 
Kulturvern og kulturlandskap: 
Ved søk i kulturminnebasen Askeladden og analyse gjennom kartløsningen GLOkart 
framkommer det en meldepliktig lokalitet i forbindelse med eksisterende bebyggelse. Bua er 
SEFRAK-registrert, og tiltak skal meldes til kulturminnemyndighetene, iht. kulturminnelova § 
25. Denne er planlagt bevart i opprinnelig stand. 
 
Området ellers er preget av åpen myr og fjellandskap med glissen fjellskog. Deler av området 
for eksisterende bu er klassifisert som innmarksbeite. Planlagt ny bu ligger på område 
klassifisert som jorddekt fastmark. Det er registrert INON-område 1-3 km fra området for 
planlagt tiltak. 
 
Natur og miljø: 
Naturmangfold og lovgrunnlag: søknaden om dispensasjon skal vurderes etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Inngående vurderinger knyttet til forholdet til villrein gjøres i 
saksframlegget.  
 
Det er utarbeidet rapport i vårt kartverktøy der aktuelle tema er tatt opp og vurdert. 
Gjennom denne er det avdekket noen lokaliteter i området rundt Skjelbua som vi gir en 
foreløpig vurdering av i det følgende. Det er registrert Lappspurv, Sjøorre og Blålyng. 
Dvergfalk er registrert i området for eksisterende bu, og vi anser det som positivt at ny hytte 



  Sak 27/18 

 

 Side 27 av 48   

 

trekkes lenger unna denne lokaliteten. Øvrige forekomster anser vi ikke at blir nevneverdig 
påvirket av oppføring av ny Skjelbu. 
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 

oppfylt:  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

I indre fjellområder, LNF3-forbudsområde skal det føres en spesielt restriktiv 
byggesaksbehandling. Det er udiskutabelt vektige grunner for dette planmessig. Disse 
fjellområdene skal holdes uberørt i størst mulig grad. Bestemmelsene for arealformål LNF3 
sier imidlertid at det kun tillates nybygging i forbindelse med fjelloppsyn i tillegg til 
stedbunden næring.  
 
I foreliggende sak er det tale om å ta den eksisterende bua ut av bruk for å erstatte den med 
nybygget. På den måten er det ikke tale om økt eller endret bruk av stor betydning, etter 
rådmannens vurdering. Et tungtveiende argument for å imøtekomme søknaden i denne 
saken er at for allment friluftsliv er det meget viktig med slike åpne buer tilgjengelig, særlig i 
nødstilfeller. Det er blant annet av denne grunn fjellstyrets åpne buer ligger i indre 
fjellområder. Det blir med dette en ganske annen vurdering enn spørsmål om bebyggelse til 
fritidsformål. Hensynet bak et uberørt fjellområde kan ikke sies å bli satt vesentlig til side ved 
å innvilge dispensasjon i dette tilfellet.  
 
Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse innenfor villreinens leveområde. Ny utbygging 
eller andre tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås. Et særlig 
vurderingstema blir med dette hvorvidt det planlagte tiltaket har slike følger for hensyn som 
er ment ivaretatt gjennom denne planen at det skal nektes. 
 
Holdningen til ny bebyggelse i disse områdene skal praktiseres strengt. Det er rimelig å anta 
at ferdselen i fjellet ikke vil bli endret på en slik måte at det vil ha store følger for villreinen 
ved at den gamle Skjelbua blir erstattet med en ny. Søker har i tillegg gjort en analyse av 
konsekvensene av å ha en åpen bu i dette området. Blant annet ut i fra radiomerkede 
reinsimler er arealbruken kartlagt. Hovedtrekk fra dette presenteres i det følgende: Januar-
påske er det ingen rein i Øyer, og Skjelbua er i praksis ikke i bruk. I påsken kan det være rein i 
indre del, det varierer med årene. Det er skiløpere i fjellet, og noen er innom Skjelbua. 
Forstyrrelser kan naturlig nok skje, men det kjøres ikke løyper i området. Fra kjørevei åpner 
til september/oktober er det ikke fostringsflokker (simler og kalver) i Øyer. Noen 
bukkeflokker forekommer, men disse tåler mer forstyrrelser, og det legges til grunn små 
konsekvenser for disse. På senhøsten kommer fostringsflokkene enkelte år gjennom de 
innerste fjellområdene på vei mot vinterområdene, men bruken av de åpne buene er da 
sterkt avtagende.  
 
Det er ikke tvil om at forstyrrelser som følge av utøvelse av friluftsliv kan skje. For å ivareta 
hensyn bak beskyttelse av villreinens leveområder og ikke forringe forholdene for den, er det 
særdeles viktig å finne et akseptabelt nivå på tilretteleggingstiltakene. Konsekvensene for 
villreinen vil etter rådmannens vurdering ikke bli større etter oppføring av erstatningsbu for 
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Skjelbua. Hensyn bak og formål med planen blir ikke vesentlig tilsidesatt av at 
dispensasjonssøknaden imøtekommes. Det faktum at planbestemmelsene uttrykkelig 
nevner bebyggelse for fjelloppsyn underbygger dette. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Folkehelsehensyn kan begrunne en tillatelse til å føre opp en ny bu til erstatning for 
eksisterende åpen Skjelbu. Det opplyses at de åpne buene er mye brukt av allmennheten. I 
disse fjellområdene blir det fort lange avstander, og det er i praksis ikke aktuelle alternativer 
til disse. Det er behov for folk flest, både i forbindelse med høstingsbasert friluftsliv og 
ordinært friluftsliv. Det er mulighet for leie av båt i nærheten. Bruksberettigede jordbrukere 
har behov for et sted å overnatte ved sanking og tilsyn av beitedyr. Det er en del husdyr-
trafikk i området ifølge søknaden. 
 
Fjelloppsynet skal kunne benytte bua for overnatting. Det er ikke noe overnattingstilbud for 
fjelloppsynet i denne delen av fjellet, og det er en viktig begrunnelse for søknaden. Samtidig 
er det uttrykt for formålet LNF3 (indre fjellområde) i gjeldende kommuneplan at «Med 
unntak av stedbunden næring tillates det i denne sonen kun nybygging i forbindelse med 
fjelloppsyn». Dette tilsier en vektlegging av at søker i dette tilfellet er fjellstyret. 
 
Funksjonen som turisthytte gjør også at det er viktig at bruken kan fortsette. Det er ifølge 
søker et tidsspørsmål hvor lenge eksisterende bu kan holdes åpen, og det er ikke et alternativ 
å restaurere den. Den er ikke lenger egnet for bruk vinterstid. Det er et ønske om å bevare 
den som kulturminne, og det anser kommunen som positivt. Det er aktuelt å tilbakeføre den 
til opprinnelig stand. Det er positivt med bevaring av den som et kulturminne. Det er ikke 
ønskelig å gjøre tiltak på eksisterende bebyggelse med tanke på kulturverdien slik den 
framstår nå.  
 
Bua skal føres opp på Skjelbu-legeret i samme område som eksisterende bebyggelse, men 
ønsket er en noe mer skjermet plassering, dette er også en fordel for villreinen. En foreløpig 
vurdering av dette tilsier ikke problemer. Størrelsen på planlagt bu er 48 m2. dette er 
akseptabel størrelse for bua.   
 
Høringsuttalelser: 
Foreløpig saksutredning ble sendt statlige og regionale myndigheter 12.1.2018. Det kom 
uttalelser fra NVE, Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune, villreinutvalget for 
Rondane sør og Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten. Etter høringsuttalelsene fra 
eksterne instanser har rådmannen gått gjennom saken på nytt med de vektlagte momentene 
som grunnlag. Ut i fra uttalelsene har rådmannen presentert en mulig løsning med reduksjon 
av areal for søker. Det er vår oppfatning at dette kunne imøtegått størstedelen av 
uttalelsene. Det er ikke aktuelt for søker, men i en ny utredning/presisering har de kommet 
med en del justeringer av søknaden.  
 
Fjellstyret endrer søknaden på følgende punkter:  

- Vi opprettholder vår opprinnelige søknad om å sette opp ei ny bu med to rom. 
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- Det ene rommet vil bli innredet med tre sengeplasser. Dette rommet skal stå åpent, 

og vil i størrelse og funksjon bli nøyaktig lik den gamle bua. 

- Det andre rommet holdes låst, og markedsføres ikke via Inatur eller på andre måter. 

Dette rommet disponeres av fjelloppsynet, og kan i sommerhalvåret også lånes ut til 

bruksberettigede eller andre som trenger å disponere et rom. 

- På denne måten blir trafikken i området nøyaktig som før, og det er ingen muligheter 

for økt forstyrrelse av villreinen.  

Fylkesmannen skriver i sin uttalelse at det ikke argumenteres for at bua er viktig for 
gjennomføring av fjellstyrets oppgaver. Heller ikke under tilsyn av husdyr på beite oppfattes 
behovet som vesentlig. Dette er presisert i de oppdaterte dokumentene fra søker. Øyer 
beite- og gjeterlag har også inngitt uttalelse til søknaden. I hovedtrekk anføres: Øyer beite- 
og gjeterlag støtter Øyer fjellstyre sitt argument for at det er behov for ei bu på Skjelbua som 
vil erstatte den gamle steinbua. De bruker Skjelbua som base for gjeter og dyreeiere ved 
tilsyn og sanking av storfe og sau på beite. Gjeteren har et avlåst rom i gjeterbua, mens 
dyreeierne må bruke det fremste rommet. Det skjer at det blir for mange personer som vil 
overnatte, slik at Skjelbua også tas i bruk. De siste årene har sauesanking og storfesanking 
kommet på de samme dagene. Enkelte år lar det seg ikke gjøre å hente ut dyrene på første 
forsøk, og det er veldig hensiktsmessig å ha buer å gå inn i.  
 
Det argumenteres også for at fjelloppsynet trenger et husvære i denne delen av fjellet. Det 
opplyses at det er meget viktig for fjelloppsynets arbeid. De trenger et sted å overnatte, og 
et sted de kan låse inn utstyr. Det framheves som viktig for å kunne utføre oppsyns- og 
forvaltningsoppgavene på en betryggende måte. I dag løses dette delvis ved at fjellstyrets 
daglige leder har en privat fiskebu i området som har vært brukt i fjellstyrets tjeneste en 
rekke ganger. De bruksberettigede har stort behov for overnattingsplass. 
 
FM peker på at avstandene i fjellet er relativt små, fjellstyret disponerer allerede et antall 
buer i det indre fjellområdet. Steinhytta, Lyngen (2), Nedre Åsta 3-5 km fra Skjelbua. 
Fjellstyret opplyser at flere av disse ikke er åpne om vinteren, og dersom Skjelbua må 
stenges permanent er det ikke noe fullgodt alternativ i rimelig nærhet. Fjellstyret opplyser at 
de flere ganger har bruken av disse øvrige buene oppe til vurdering, og har gjort et bevisst 
valg om å holde dem stengt i vinterhalvåret. Dette bl.a. fordi de ikke ønsker å lede mer 
ferdsel inn mot villreinens leveområder i den tiden det enkelte år faktisk kan være villrein i 
Øyerfjellet, og i den tiden den er mest sårbar. Dette tilsier at en erstatning for nåværende 
Skjelbu er vurdert å være det mest skånsomme alternativet. 
 
Retningslinjene i gjeldende kommuneplan og regional plan tilsier et utgangspunkt der ny 
bebyggelse i fritidsøyemed skal vurderes svært strengt. Det poengteres tydelig at bruken vil 
knyttes til utøving av friluftsliv, inkludert utleie gjennom Inatur. I revidert søknad er planen 
om utleie gjennom Inatur droppet. Behovet for bruksberettigede og fjelloppsynet er 
framhevet i større grad, og fritidsformålet er ikke den vesentlige begrunnelsen for behovet.   
 
Oppland fylkeskommune peker på at de overordnede retningslinjene tilsier at ny bebyggelse 
i fritidsøyemed i dette området skal vurderes svært strengt. Viktig i argumentasjonen er at ei 
fjellstyrebu i utgangspunktet er noe annet enn ordinær fritidsbebyggelse. Men slik omsøkt 
tiltak er, nærmer den seg fritidsbebyggelse med økt kapasitet og størrelse. Økt 
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sengekapasitet og særskilt tilrettelegging for fritidsbruk. Etablering av slik ny bebyggelse for 
fritidsformål er i strid med intensjonen og retningslinjene i den vedtatte regionale planen, og 
hovedsaken med erstatning for dagens bu må derfor være å opprettholde funksjonen som 
fjellbu og ikke som turisthytte.  
 
Fylkesmannen oppfatter ikke fjellstyrets gjennomgang som en avvisning av muligheten for at 
ny bu med høyere standard og økt sengekapasitet kan innebære mulighet for forstyrrelse av 
villreinen. Rådmannen slutter seg fullt ut til disse overordnede betraktningene. I dette 
tilfellet vil det ene rommet bli innredet med tre sengeplasser. Det rommet skal stå åpent, og 
vil i størrelse og funksjon bli nøyaktig lik den gamle bua. Den skal fullt ut erstatte 
eksisterende steinbu, og vil ikke medføre økt ferdsel.  
 
Det andre rommet holdes låst og skal disponeres av fjelloppsynet, og kan i sommerhalvåret 
også lånes ut til bruksberettigede. Ut ifra det fjellstyret og beitelaget opplyser, er det 
usannsynlig at trafikken knyttet til oppsyn og fjellstyrets arbeid vil medføre økt ferdsel selv 
om de har mulighet for å benytte et rom i den nye bua når de likevel er i området. Det legges 
videre til grunn at omsøkt uthus heller ikke vil føre til økt forstyrrelse, og det gis tillatelse til 
oppføring av dette.  
 
Fare for uheldig presedensvirkning framheves av høringsinstansene. § 9 i 
naturmangfoldloven skal anvendes, føre-var-prinsippet. Effekten av tiltaket er vanskelig å 
stadfeste med full sikkerhet. I dette tilfellet må fjellstyrets vurdering av situasjonen tillegges 
betydelig vekt. Fylkesmannen skriver også at deres vurdering er basert på solid 
lokalkunnskap. Fjellstyrene var helt sentrale i arbeidet med opprettelsen av villreinområder 
og stammevis forvaltning. Deres kompetanse til å drive tilrettelegging slik at det ikke oppstår 
ytterligere forstyrrelse av villreinen er uten tvil god. Det opplyses at situasjonen med 
påvirkning av reinen følges kontinuerlig. formålet med tiltaket tillegges stor vekt, og ved at 
tiltaket nedjusteres mot oppsynsformål og beitetilsyn-/sanking mener administrasjonen det 
er tilrådelig å tillate det. 
 
Rådmannen er enig i at ny bu med mer preg av turistbruk og dermed økt bruk sammenlignet 
med dagens ikke kan godtas, det er ulemper og usikkerknyttet til dette som ikke kan godtas. 
Omfanget av tiltaket er imidlertid justert på en slik måte at muligheten for forstyrrelse av 
villreinen reduseres til et minimum, etter vår vurdering. 
 
Videre er det et poeng at presedensvirkningen i denne saken begrenser seg til det å legge til 
rette for funksjonen som i hovedsak er for fjellstyret og bruksberettigede. Man må vurdere 
om endringen som tiltaket medfører vil føre til endring i situasjon for villreinen som gjør at 
ulempene blir for store.  
 
OFK skriver at det er funksjonen som fjellbu som må videreføres, ikke preget av turisthytte. 
Samtidig er det å opprettholde muligheten for overnatting framhevet som viktig, det 
viderefører en lang tradisjon både for primærnæringen og friluftslivet. Usikkerheten knyttet 
til påvirkningen av villreinen tilsier at overnattingskapasiteten ikke bør økes utover det 
eksisterende Skjelbu har hatt. Det frarås å innvilge omsøkt dispensasjon. Den nye bua kan i 
alle tilfeller ikke være større enn eksisterende bu.  
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Ved å opprettholde det åpne rommet med tre sengeplasser som i dag, vil trafikken fra 
turister ikke øke. Det andre planlagt rommet skal holdes låst, og benyttes av 
bruksberettigede og fjellstyret. Det er svært viktig å opprettholde denne funksjonen, og det 
kan kun gjøres ved å erstatte steinbua som ikke er brukbar på vinterstid lenger.  
 
Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten skriver i hovedtrekk: Skjelbua er lokalisert i 
trekkområdet for reinen i Rondane sør. Den ligger i regionalplanen i nasjonalt villreinområde, 
ca. 2,5 km innenfor grensa i luftlinje. I retningslinjene for nasjonalt villreinområde heter det 
bl.a. at «Ny utbygging eller andre tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde 
skal unngås». Villreinnemnda har nylig behandlet en tilsvarende sak, om riving av 
eksisterende fritidsbolig og omgjøring til selvbetjent turisthytte i Ringsaker. Her ble en 
kompromissløsning godtatt, med at eksisterende turisthytte i området ble stengt, og antall 
sengeplasser satt til 6. disse sakene bør ses i sammenheng skriver nemnda. Det foreslås også 
for Skjelbua at en kompromissløsning søkes. Villreinnemnda frarår at dispensasjon som 
omsøkt innvilges. 
 
I søknad om ny Skjelbu er sengeplasser ment for allment friluftsliv satt til 3. Det må kunne 
godtas som erstatning for dagens situasjon. Villreinnemnda foreslår i sin høringsuttalelse at 
ny hytte ikke bør være større enn eksisterende bu verken i areal eller antall sengeplasser, og 
at det ikke gis muligheter for å reservere bua i forkant. Dette er imøtekommet i justert 
søknad, med unntak av selve arealet på bua, som opprettholdes. Selv om et tiltak i seg selv 
ikke vil medføre store negative konsekvenser for villreinen, må presedensvirkningen 
vurderes. Å tillate ei vesentlig større hytte enn dagens bu i nasjonalt villreinområde uten at 
det er sannsynliggjort et vesentlig behov for dette, vil ha en stor negativ presedensvirkning 
for hele regionalplanområdet. Rådmannens vurdering er at det ikke nødvendigvis er økt areal 
som innebærer økt forstyrrelse. 
 
Det legges vekt på at det er flere andre buer og naust for overnatting i Øyerfjellet. Selv om 
tilrettelegging for allmennhetens friluftsliv er viktig i et folkehelseperspektiv, presiseres det 
at tilbudet for allmennheten allerede er svært godt. Dette vektlegges av flere av 
høringsinstansene.  
Gjennom tilleggsinformasjon fra fjellstyret skal det presiseres at flere av buene er stengt om 
vinteren, nettopp av hensyn til villreinen. Buene som er åpne hele året er Harlandshytta, 
Skjelbua, Steinhytta, Veemsbua og ene rommet i Bulonhytta. De tre første er veldig gamle, 
Bulonhytta fra ca. 1990 og Veemsbua fra ca. 2005. I følge fjellstyret er det ikke registrert 
forstyrrelse av reinen knyttet til disse. Naustet ved Lyngen er åpent for alle i 
sommerhalvåret. Åstdalssetra, Bøseterlia og Ner-Åsten leies ut via Inatur, kun i 
sommerhalvåret. Djupslia og Lyngen er låst, men kan brukes hele året for alle med nøkkel, 
dvs. DNT-medlemmer.  
 
Det er Harlandshytta og Steinhytta som ligger nærmest de vanlige trekkrutene for villrein. 
Det må presiseres at det er fjellstyret som er søker. Det ligger i sakens natur at de har stor 
kompetanse og kunnskap om rein og annet vilt. Fjellstyret forsikrer at dersom konflikter 
oppstår har de mulighet til å ta grep meget hurtig og de åpne buene kan stenges på meget 
kort varsel.   
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I denne saken vurderes fordelene ved å opprettholde dagens tilbud til allment friluftsliv som 
store. Sammenholdt med bedre tilrettelegging for bruksberettigede i fjellet og fjellstyrets 
arbeid er fordelene vesentlige. I dag er det ifølge søker ikke tilfredsstillende alternativer for 
sistnevnte. Det er av stor viktighet å sikre at dette arbeidet kan skje på tilfredsstillende måte.  
 
Ulempene ved å tillate tiltaket er en usikkerhet rundt påvirkningen på villreinen. Regional 
plan for Rondane-Sølnkletten tilsier en meget restriktiv holdning til ny fritidsbebyggelse. I 
dette tilfellet er det ikke tale om fritidsformål, og dette er ytterligere nedjustert og presisert i 
tilleggsinformasjonen. Faren for ulemper for villreinen er med dette senket til et slikt nivå at 
fordelene ved å innvilge dispensasjonen er klart større enn ulempene.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel LNF3 om forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av 
bestående bebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til 
oppføring av hytte og uthus, som omsøkt i søknad av 15.11.2017, med vilkår som stilt 
nedenfor. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny turisthytte til erstatning for 
eksisterende Skjelbu ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med 
bestemmelsene, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Det må søkes om og opprettes nytt festepunkt, godkjent av grunneier Statskog. 
2. Størrelsen kan ikke være større enn omsøkt bygg. Hytte 48m² og uthus ca. 9 m2 
3. Nærmere plassering fastsettes i etterfølgende byggesak, men ikke lenger enn ca. 25 

meter unna omsøkt punkt 
4. Farge skal være jordfarger, og tak i stein, tre eller torv 
5. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TRODAL GBNR 33/64 - 6-MANNSBOLIG BK M2 
AVVIK FRA GRAD AV UTNYTTELSE 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: GBNR 033/064  
Arkivsaksnr.: 18/330     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/18 Planutvalget 10.04.2018 
 
 
Vedlegg: 
Nordbolig brev av 6.3.2018, - begrunnelse for dispensasjon 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt 2.1-3 med 
hensyn til grad av utnyttelse. Grad av utnyttelse kan heves til 50 % BYA for området BKM2 i 
reguleringsplanen.  
 
Saksutredning: 

31.1.2018 mottok Øyer kommune søknad om tiltak for oppføring av boliger på området 

BKM2 i reguleringsplan for Trodal. I foreløpig svarbrev av 14.2.2018 fra Øyer kommune, ble 

det vist til gjennomgang av søknaden. I dette svarbrevet understrekes det at følgende 

forhold må bringes i orden før saken kan behandles: Det må utarbeides en mer begrunnet 

søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgrad av tomten. 

 

I brev av 6.3.2018, begrunnelse for dispensasjon, viser søker til planens intensjoner for 

planlagt bebyggelse i planbeskrivelsen. Planlagt bebyggelse vil være i tråd med disse 

retningslinjene og ikke være i strid med forutsetninger i planbeskrivelsen.  

 

I søknaden om tillatelse til tiltak er grad av utnytting som følge av tiltaket beregnet til 49,41 

% BYA (bebygd areal). Tillatt bebygd areal er 45 % BYA i henhold til bestemmelsenes pkt 2.1-

3.  

 

Vurdering: 

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-1 – søknad om dispensasjon – skal det fremlegges 

en begrunnet søknad ved dispensasjonsbehandling. Naboer, berørte parter skal varsles og gis 

anledning til å uttale seg. Statlige/regionale myndigheter skal tilsvarende høres dersom det 

berører deres saksområde direkte.  

 

Det er ikke foretatt høring til statlige/regionale myndigheter, da deres ansvarsområde ikke 

anses som berørt. Det er ikke gitt negative merknader til søknaden.  
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Område BK M2 merket rødt. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre må det etter en 

samlet vurdering fremgå at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn 

ulempene ved å nekte.  

 
I reguleringsplan for Trodal er det angitt tillatt bebygd 

areal for alle områdene, - angitt som bebygd areal 

(BYA) i bestemmelsene. I planprosessen er bebygd 

areal satt ut fra planlagt bebyggelse på tidspunkt for 

utarbeiding av plankart og bestemmelser. På det 

tidspunkt som utbyggingens skjer, vil 

marked/etterspørsel mv. påvirke utbygging og 

utforming.  

 

Endringene som påvirker bebygd areal er blant annet 

at boder er flyttet utenfor bebyggelsen og alle boder 

lagt på terreng. I tillegg er boligstørrelse og antall 

enheter endret fra 8 enheter til 6 enheter i 2 plan, - dvs. fra 4 til 3 enheter i hver etasje.  

Byggeområdet BK M2 har et areal på 0,7 daa i plankartet. En økning av BYA til 50 %, dvs. 

økning på 5 % BYA, gir 35 m
2
 økt fotavtrykk for bebyggelse. Uteareal i reguleringsplanen er 

385 m2 beregnet etter 45 % BYA for bebyggelsen. Fordeles dette på de 4 illustrerte enheter i 

plankartet, gir dette et 

uteoppholdsareal på bakkeplan på 

96 m2 pr enhet (0,7 daa x 0,45/4).  

Beregnes uteareal ut fra revidert 

utbygging, gir dette 350 m2 fordelt 

på 3 enheter som gir 116 m2 

uteoppholdsareal pr enhet.  

 

Endringene, fra 4 enheter til 3 

enheter på terreng og økning i 

bebygd areal med 5 % til BYA 50 %, 

gir mer uteoppholdsreal pr enhet.  

Utbyggingen vil gi en reduksjon på 2 

enheter for dette området.  

I en tidlig planfase kan det være 

vanskelig å forutse et marked og 

lage for detaljerte planer som 

grunnlag for plankartet. Dette er en 

av grunnene til at disse situasjoner 

oppstår med behov for mindre 

Illustrasjon utbygging iht. søknad om tiltak, - merket med rødt kvadrat 
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endringer/justeringer.  

Boligkvalitetene blir ivaretatt i revidert/byggesøkt prosjekt for delområdet BK M2 i planen. 

Rådmannen vil utfra en samlet vurdering peke på at intensjonene i planen og 

boligkvalitetene blir ivaretatt.  Det som kan sies å være av negativ karakter, vil være at det 

bygges færre enheter enn illustrert i utbyggingsplan/plankart.  

Rådmannen foreslår at det innvilges dispensasjon. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 

Trodal boligfelt, pkt 2.1-3 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at 

konkret søknad av 31.1.2018 (arkivsak 18/330-1) om tiltak på BK M2, kan aksepteres 

behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i pkt. 2.1-3 i 

reguleringsbestemmelsene. 

Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg vil bokvaliteten gi økte 

uteoppholdsareal ved å dispensere fra bestemmelsene med økt arealutnyttelse. Økning av 

uteoppholdsareal kommer som følge av endring av antall enheter fra 4 til 3 enheter på 

bakkeplan.  

 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - GBNR 113/3 - FRADELING AV BEBYGD TUN - 
VESLESÆTERVEGEN 94 
 
 

Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 113/003  
Arkivsaksnr.: 17/1955     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/18 Planutvalget 10.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon og fradeling av areal, mottatt 25.9.2017 
2. Situasjonskart til grunn for søknad, datert 19.9.2017 
3. Analyserapport fra GLOkart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Høringsuttalelser fra regionale myndigheter 
- Plan- og bygningsloven 
- Jordloven 
- Kommuneplanens arealdel 2000-2010 
- Forslag til ny kommuneplans arealdel 

 
Sammendrag: 
Hans Olav Skogli søker om å fradele deler av tunet med bygninger fra gbnr. 113/3, med 

matrikkelført bruksnavn Brenna. Det søkes om ca. 4 300 m2, iht. kartskisse datert 19.9.2017. 

Området som søkes fradelt består av gårdstunet, samt en blanding av dyrka og udyrka mark. 

Å tillate fradeling vil bety oppløsing av gardsbruket, men øvrig areal, i hovedsak dyrka mark 

skal fortsatt drives sammen med gården gbnr. 112/2, og driftsgrunnlaget her styrkes. Det 

fradelte arealet skal fortsatt benyttes til boligeiendom. Bygging her vil bringe to nye 

innbyggere i Øyer kommune, dette taler også for imøtekommelse av søknaden.  

Landbrukskontoret i kommunen skriver at dette er en vanskelig sak, særlig i forhold til 

jordvernhensyn med tanke på ønsket plassering av nytt bolighus. En velger likevel å tilrå at 

det gis dispensasjon, også ut i fra at det er et ungt par som ønsker å bosette seg på Nord-

Tretten, og at dette kan ha positive følger også for bosetting i Skogli. Samtidig formaliseres 

en bruksrasjonalisering ved at dyrka mark forutsettes drevet videre sammen med 

gardsbruket gbnr. 112/2. Det samtykkes til omdisponering av 450 m² slik at dette kan 

fradeles til boligformål. Dyrka marka har vanskelig kunne vært drevet rasjonelt, og har heller 

ikke vært høstet. Likebehandling tilsier videre at det gis tillatelse, samtidig som 

skadevirkningene også må vurderes nøye. 

Plan- og bygningsfaglig vurdering tilsier små ulemper ved å gi dispensasjon. 

Rådmannen har kommet til at søknaden om dispensasjon kan imøtekommes. 
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Saksutredning: 
Søknad og begrunnelse: 

Hans Olav Skogli er hjemmelshaver og søker om fradeling av areal fra gbnr. 113/3 Brenna for 

bygging av bolighus. Eksisterende bolig er ifølge søker ikke aktuell for beboelse, og ny bolig 

ønskes plassert nedenfor dette. Endret plassering er begrunnelsen for behovet for å ta med 

noe dyrka mark. Det er krevende å plassere nytt bygg på grunn av mye fjell og berg i 

området. Landbrukskontoret har kommet til at omsøkt areal og søkers ønsker er akseptabelt 

med hensyn på konflikt med dyrka mark. 

I stedet for å overføre hele gbnr. 113/3 til søkers datter, ønsker han å drive resten av den 

dyrka marka sammen med det aktive gardsbruket 112/2. Samtidig består en selvstendig 

boligenhet på det fradelte arealet.  

Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 

bestemmelsene om arealformål LNF (2). Søknad om fradeling fra landbrukseiendommer 

må behandles både etter jordloven og plan- og bygningsloven.  

 

Innledende behandling av søknaden: 

Søknaden er forelagt berørte naboer og landbrukskontoret i Lillehammerregionen.  

Naboer: 

De berørte naboer er varslet om søknaden iht. plan- og bygningsloven § 21-3. Det har ikke 

kommet inn merknader til varslingen. 

Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 

19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 

planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 

samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Planstatus  
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Eiendommene ligger i kommuneplanens arealdel for 2000-2010, godkjent av Øyer 
kommunestyre den 30.11.2000. De omsøkte arealer ligger innen LNF2-område.  
I de generelle bestemmelsene for LNF-området heter det:  
- Innenfor LNF-området er det ikke tillatt med oppføring av eller vesentlig utvidelse av 
bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet 
stedbunden næring før området inngår i reguleringsplan.  
 
For LNF2 står det:  
- LNF-område med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Innen dette 
området skal det spesielt tas hensyn til kulturlandskapet, jord, skog og friluftsliv. Forbud mot 
spredt bebyggelse i denne sonen er også ønskelig for å kunne kontrollere 
utbyggingsmønsteret i kommunen generelt.  
 
Ovennevnte bestemmelser omfatter også fradeling og omdisponering av landbruksareal. 

Under utarbeidelsen av kommuneplanen ble det gitt klare politiske signaler om at 

bosettingen i kommunens utkantområder måtte opprettholdes eller styrkes. Dette framgår 

også av kommunedelplanens arealdel.  

Forholdet til ny 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. 

Ved imøtekommelse av søknad om dispensasjon forutsettes all bebyggelse å endre status fra 

landbruksmessig bebyggelse til bygninger med status bolig.  

Søknaden er begrunnet med bruksrasjonalisering og at dyrka mark skal drives sammen med 

gbnr. 112/2. 

 
Vurdering: 
Behandling etter jordloven 

Lovgrunnlaget: 

Deling av landbrukseiendom må godkjennes etter jordlovens delingsbestemmelse i §12. Den 

sier mellom anna 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. 
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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.» 

Arealet som søkes fradelt består iht. NIBIO/Gardskart av både bebygd areal, skogsmark og 

dyrkamark. Deling kan derfor bare tillates etter forutgående samtykke til omdisponering iht. 

jordloven § 9 

«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 

jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 

tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn 

til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det 

skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 

krevjast lagt fram alternative løysingar.» 

Vurdering: 

Utgangspunktet for delingsbestemmelsen er at deling skal tillates dersom det ikke går ut 

over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-1/2013. Sentralt ved 

vurderingen er hvordan delinga tilgodeser hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur. I 

dette tilfellet er bruksstrukturen allerede gitt, Skogli har kjøpt Brenna som tilleggsareal til 

Skogli og det er ikke en aktualitet at Brenna skulle tilbakesettes til selvstendig bruk. Hensynet 

til en tjenlig bruksstruktur anses å være ivaretatt både før og etter en fradeling som omsøkt. 

Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern. Det vises til kravet om at 

«særlege høve» må foreligge for å kunne gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om «særlige 

høve» foreligger. Det skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- og miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering kan gi. Det 

skal også legges vekt på om det er andre alternativer løsninger. 

«Særlege høve»: 

Denne formuleringen er ment for å få fram at dyrka og dyrkbar jord skal ha sterkt vern. 

Formuleringen understreker viktigheten av formålet med bestemmelsen som er å bidra til å 

nå det grunnleggende formålet med jordvernet. Dette er å sikre matproduserende areal for 

framtidige generasjoner. I dette tilfellet er det om lag 450 kvm dyrkamark med vanskelige 

driftsforhold som går ut av bruk. At arealet er lite, eller at det er vanskelige driftsforhold, er i 

seg selv ikke noe som tilsier at det skal være lettere å omdisponere. Heller ikke om arealer 
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har vært ekstensivt drevet eller at driveplikten ikke er overholdt. En vesentlig andel av 

dyrkamarka i Norge er basert på slike mindre jordlapper. Øyer er en kommune hvor slike små 

jordstykker er svært fremtredende i landbruket. Så kan en heller si at det i tilfeller hvor andre 

hensyn har vært fremtredende har en latt jordbruksinteressene vike dersom ulempene av 

omdisponeringen er små.  

«Godkjente planar etter plan- og bygningslova» 

Arealet ligger i del av kommuneplanens arealdel som er avsatt til LNF og som vil bli videreført 

som LNFR ved ny kommuneplanrevisjon. Det er generelt forbud mot tiltak som ikke er 

knyttet til stedbunden næring. Med bakgrunn i dette drøftet rådmannen overfor søker 

muligheten for ikke å søke fradeling, men å la oppføring av nytt bolighus fortsatt være en del 

av landbrukseiendommen, da som framtidig kårbolig. Dette framsto ikke som noe ønsket 

alternativ for søker.  

«Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området» 

Dette temaet gjør seg særlig gjeldende i saken siden det skal opprettes en fritt omsettelige 

boligeiendom helt inntil, og faktisk på dyrkamark. I forbindelse med drift av jordbruksarealer 

kan det oppstå negative effekter for naboer med støy, støv, lukt og insekter. Selv om de som 

er tiltenkt å bygge og bo i Brenna er oppvokst med og vant til fjøs, dyr og lukt, er det ikke 

sikkert at evt. seinere beboere har samme forhold til dette. Hensynet til driftsulemper taler 

klart mot at omdisponering og deling tillates. Det er derfor viktig at de som skal bebo en slik 

eiendom er bevisst de ulemper som kan følge med landbruksdrift og være forberedt på at 

den som driver dyrkamarka ikke nødvendigvis har samme mulighet f.eks. til å kun jobbe 

innenfor bestemte tider og dager.   

«Kulturlandskapet» 

Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturhistoriske 

verdier. Begrepet omfatter både arealer i drift og arealer preget av tidligere jordbruk, f.eks. 

slåtte- og beitemark. Begrepet dekker også natur- og kulturelementer som henger sammen 

med slike arealer, for eksempel bekker og våtmarker, steingjerder, åkerholmer og 

kantvegetasjon. Som nevnt under landbruksmessige vurderinger mhp. dispensasjon er det 

trukket fram at det er naturformede svaberg øverst i tunet, dette er et typisk skrint og karrig 

areal med trolig et rikt artsmangfold. Ved å bygge på den tiltenkte tomta har en mulighet for 

å skåne disse arealene mot gravetiltak. En kan ikke se at tiltaket har vesentlig negativ 

innvirkning på kulturlandskapet. Selv om det også er andre alternative løsninger er det ikke 

sikkert at det vil være bedre alternativer. 

«Det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi» 

Tiltak som har verdi for allmennheten eller en større gruppe personer går inn under 

bestemmelsen. Forskjellige samfunnsinteresser kan komme i motstrid mot hverandre. 

Samfunnsinteresser som taler for at det gis samtykke til omdisponering kan for eksempel 

være offentlige eller private formål som tilgodeser allmennheten. I dette tilfellet kan det 

vanskelig påvises at det er samfunnsinteresser av særlig vekt som taler for omdisponering. 

Det kan sies å være samfunnsinteresser forbundet med å styrke bosettingen i denne delen av 
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bygda for å bidra også til å opprettholde den eksisterende bosettingen. Så må momentet 

også veies opp mot den skadevirkning som kan påvises av tiltaket. Dette er dyrkamark som 

vanskelig kan drives rasjonelt og som de siste vekstsesonger heller ikke har vært høstet. Som 

nevnt tidligere skal det ikke være lettere å omdisponere under slike omstendigheter. En må 

derfor gå konkret inn på samfunnsgagnet og om dette er så sterkt at en bør gå inn for 

omdisponering. Rådmannen er av den oppfatning at likebehandlingsprinsippet må legges til 

grunn. Det har ved enkelte andre saker vært tillatt omdisponert mindre arealer knyttet til 

fradeling av tun ved bruksrasjonalisering. Dette for at det skal oppnås gode tunløsninger og 

oppnå at denne type eiendommer skal ha litt plass rundt bebyggelsen. Så har en det 

forholdet at ved revisjon av kommuneplanen vil kommunen etter konsekvensutredning legge 

mange frittliggende bolig- og fritidseiendommer i LNF over til arealformål LNFR med spredt 

bebyggelse. Eiendommer som ligger innenfor aktsomhetsområder for støy, skred, flom m.m. 

skal fortsatt ligge i LNFR. Dersom kommunen velger å ikke legge landbrukshensyn til grunn 

ved konsekvensutredningene, kan det medføre at kommunen samtidig bør legge en noe 

strengere praksis til grunn ved fradeling av bolig- og fritidseiendommer, særlig inntil 

dyrkamark og gardstun og i seterområder.  

Rådmannen er likevel av den oppfatning at siden denne saken har innbefattet dialog med 

søker over tid, og administrasjonen har stilt seg positiv til søknaden, vil det i dette tilfellet 

være mest riktig å imøtekomme søknaden. Det må likevel presiseres at det ikke kan 

omdisponeres dyrkamark utover 450 kvm og at dette ikke må være til hinder for en fortsatt 

god arrondering av dyrkamarka. Det betyr at en kan ta i bruk den «hiken» som er omsøkt 

fradelt men ikke lenger ut på dyrkamarka enn det som naturlig følger av terreng og topografi. 

Dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven  

Landbruksfaglig vurdering av dispensasjonssøknaden: 

Saken er forelagt landbrukskontoret i Lillehammerregionen, og den landbruksfaglige 

vurdering tas inn i sin helhet nedenfor: 

Det omsøkes fradelt tunet i Brenna med et areal på 4,3 daa. Innenfor dette arealet ligger bl.a. 

fjøset, tomta til det nå nedrevne bolighuset og en flik av dyrkamarka. Formålet er at den ene 

av døtrene med samboer skal føre opp ny bolig.  

Hans Olav Skogli kjøpte bruket Brenna som tilleggsareal til Skogli tilbake i 2015. I forbindelse 

med salget ble det diskutert muligheten for å fradele tunet, ut fra at Skogli i hovedsak var 

interessert i å erverve landbruksarealene. Selgerne ønsket imidlertid ikke å gå inn i en 

prosess med deling. 

De overordna nasjonale føringer i landbrukspolitikken har gått i retning av å legge til rette for 

en mer rasjonell bruksstruktur. Det har derfor blitt åpnet for også å fradele noe større arealer 

til boligformål dersom dette også kan føre til bruksrasjonalisering. Kommunene har også fått 

muligheten til å legge bosettingshensynet til grunn ved spørsmål om fradeling. Å dele fra tun 

inntil fem daa har derfor blitt ansett som akseptabelt. Det er videre en forutsetning at 

fradelinga ikke er i strid med jordvernhensyn. Jordvernet står og skal stå sterkt, noe som ble 
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tydelig ved at Stortinget i 2017 la jordvern inn som et vesentlig vurderingsmoment i 

dispensasjonsbestemmelsen i plan og bygningsloven § 19-2 tredje ledd. 

Hans Olav Skogli driver med melkeproduksjon gjennom Skogli samdrift DA på ei samla kvote 

ca. 175 tonn. Da han kjøpte Brenna overtok han samtidig melkekvota der på ca. 60 tonn. På 

garden er det våningshus men kårbygningen er iht. opplysninger fra Skogli ikke beboelig. Det 

er sokkelleilighet i våningshuset som fungerer som kårbolig. Det har i forbindelse med 

søknadsprosessen om fradeling vært drøftet om ikke ny bolig som skal oppføres i Brenna 

kunne vært oppført som framtidig kårbolig. Familien har imidlertid kommet fram til at de 

ønsker å dele fra og at de unge skal stå som eiere av det fradelte arealet. 

Landbrukskontoret var på befaring på eiendommen den 15.11.2017. 

Landbrukskontoret ser slik på saken: 

Hadde de som solgte Brenna til Hans Olav Skogli søkt om å fradele tunet ville det blitt 

behandlet som en del av ei bruksrasjonalisering. Situasjonen nå er sammenlignbar, 

bruksrasjonaliseringen har allerede skjedd og Skogli sitter med et tun han i forhold til 

gardsdrifta ikke trenger.  

Ved fradeling skal en vurdere om fradelinga ivaretar hensynet til arealressursvernet og om 

det som følge av fradelinga kan oppstå driftsulemper for landbruket. Det er i søknaden ønske 

om å la et areal dyrkamark på ca. 450 kvm bli en del av den framtidige hustomta. 

Begrunnelsen er at det er mest hensiktsmessig å plassere et nytt hus delvis inne på dette 

arealet. Dette er en liten del av jordet som er vanskelig å drive rasjonelt men som iht. 

flybilder har blitt høsta. Det opplyses i søknaden om at det er mye fjell i området og at det vil 

gjøre arbeidet med tomta mer krevende.  

Landbrukskontoret mener det er godt mulig å plassere et bolighus slik at det vil falle naturlig 

inn i terrenget, uten at dyrkamarka må tas i bruk. En ser likevel at det vil bli et langt større 

terrenginngrep om en skal plassere et nytt hus på den gamle tomta. Det gamle huset var lite 

og det lå helt oppunder naturformede svaberg i tunet. Byggekostnader kan likevel ikke 

hensyntas med stor vekt ved vurdering av slike søknader.  

Det er også naturlig å planlegge et nytt hus med at det skal være noe hageareal rundt. Det lar 

seg også lettere gjøre om en kan trekke huset noe nedover mot et slakere parti. 

Landbrukskontoret mener at ved å trekke bolighuset ned på dyrkamark vil en ikke bare 

beslaglegge selve arealet som bygges ned, en vil også legge ytterligere press på dyrkamarka 

som ligger inntil.  

Om en skulle plassere et nytt bolighus på den gamle hustomta, ser en at det trolig også vil 

komme i konflikt med dyrkamarka. Det vil også gi en større negativ effekt på arrondering og 

det å drive jorda. Den fliken som nå ønskes fradelt er urasjonell å drive, alternativet er å 

legge press på vendeteigen på jordet. I valg mellom disse løsningene mener 

landbrukskontoret det totalt sett er best å gå for søkeres ønske. 

Det er ikke heldig å dele fra fritt omsettelige boligtomter helt inntil dyrkamark og som i dette 

tilfellet på dyrkamark. Det er en kjensgjerning at det i forbindelse med drift av 
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jordbruksarealer kan bli negative effekter for naboer med støy, støv, lukt og insekter. Selv om 

de som er tiltenkt å bygge og bo i Brenna er oppvokst med og vant til fjøs, dyr og lukt, er det 

ikke sikkert at evt. seinere beboere har samme forhold til dette. Nå må det likevel bemerkes 

at Brenna og Skogli ligger nokså avsides langs Veslesetervegen og det bør synes opplagt for 

de som vil bo i dette området at det må merkes at det er gardsbruk og –drift i området. En 

velger derfor å ikke anse disse momentene som såpass vesentlige at de alene bør tilsi 

delingsnekt. 

Landbrukskontoret synes dette er en vanskelig sak, særlig i forhold til jordvernhensyn. En 

velger likevel i tilrå at det gis dispensasjon og ut fra at det er et ungt par som ønsker å 

bosette seg på Nord-Tretten, og at det kan være viktig for senere bosetting i Skogli at det 

også bor folk i Brenna. 

 

Plan- og byggfaglige forhold og vurdering 

Bygningsmessige forhold og adkomst: 

Området er regulert til LNF2, bygningene på eiendommen er for landbruksdrift. Eiendommen 

bebos ikke i dag. Bygnings- og tomtemessige forhold er vurdert til ikke å være til hinder for 

imøtekommelse av søknad om dispensasjon. Våningshuset er godkjent for riving, og nytt 

bolighus skal bygges. Det er dermed ikke tale om etablering av flere boenheter på 

eiendommen.  

Det må opparbeides nytt privat vann – og avløpsanlegg. Det stilles vilkår om dette i 

dispensasjonen, at dette må oppfylles i forbindelse med etterfølgende byggesak. 

Det settes som vilkår at veirett til dyrka mark rundt boligenheten sikres ved tinglyst avtale. 

Med bakgrunn i at eiendommen ikke har vært bebodd i det senere, sendes foreløpig 

saksframstilling til veimyndighet Statens vegvesen på høring. Nærmeste offentlige vei er fv. 

357 Nord-Trettenvegen. Veslesætervegen er privat. Her innhentes veirett av søker. 

Bygningsmessig og nødvendig registering av status i matrikkelen vil endres i ettertid av Øyer 

kommune. 

Forhold til naturmangfoldloven, friluftsliv og naturressurser 

Naturmangfold og lovgrunnlag: søknaden om dispensasjon skal vurderes etter 

naturmangfoldloven §§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dette tilfellet så langt å være 

tilstrekkelig for å belyse de hensyn som skal vurderes iht. denne loven. 

Det er utarbeidet rapport i vårt kartverktøy og naturbasekart der aktuelle tema er tatt opp 

og vurdert. Gjennom denne er det ikke avdekket miljøforhold som blir påvirket på en uheldig 

måte av fradelingen. Den fører i liten grad til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens 

bruk, og friluftsinteressene i området anses heller ikke påvirket. Det er heller ikke avdekket 

forhold tilknyttet artsmangfold og vilt. 

Kulturminne 
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Det er avdekket arkeologisk minne ved eiendommen. Eiendomsgrensene er ifølge kartet 

usikre, og vi påpeker derfor denne lokaliteten. Det er ifølge kulturminnebasen Askeladden et 

jernvinneanlegg. Dette vil ikke direkte berøres av fradeling og nybygging, men det tas på 

vanlig måte inn vilkår om at kulturminnemyndigheten skal varsles ved funn under arbeid på 

eiendommen. 

Samfunnssikkerhet 

Det er ikke registrert flomveier eller problemer i tilknytning til elver eller bekker som ser ut til 

å ha påvirkning på tiltak på eiendommen. Det er så langt heller ikke avdekket andre forhold 

når det gjelder samfunnssikkerhet som vanskeliggjør imøtekommelse av søknaden. Det er 

bratt i området. Det anses imidlertid ikke å hindre en fradeling. 

 

Eksterne høringsuttalelser: 

Statens vegvesen: 

Statens vegvesen er positive til at det gis tillatelse til utvidet bruk av avkjørselen fra fylkesveg 

357, til arealet som søkes fradelt. Det må søkes om endelig tillatelse når fradelingen er 

gjennomført og eiendommen har fått eget gbnr. Det gis tilsagn om at det vil bli gitt 

avkjørselstillatelse. Statens vegvesen har ingen merknader til at kommunen gir dispensasjon 

fra kommuneplanen for fradeling av areal til bolig, slik det er foreslått i denne søknaden.  

Med hjemmel i vegloven § 40 er det fattet slik vedtak:  

Det gis tilsagn om utvidet bruk av avkjørselen fra fylkesveg 357, ved vegreferanse hp 1 m 

6090, for adkomst til areal/boligtomt som søkes fradelt fra gnr. 113 bnr. 3 i Øyer kommune. 

Ved en evt. fradeling må det søkes på nytt hit, slik at tillatelsen til utvidet bruk blir registrert 

på nytt gnr/bnr. 

Tilsagnet er gitt på de vilkår for avkjørsler som følger av veglovens §§ 40-43 og i henhold til 

Vegdirektoratets «Alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig 

veg» av 16.07.1964. 

Oppland Fylkeskommune: 

Oppland Fylkeskommune har ut i fra sine arkiver ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket 

kommer i konflikt med kulturminner. Det gjøres oppmerksom på at dersom det i forbindelse 

med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal 

arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem 

meter, jf. lov om kulturminner § 8. melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene 

i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og 

avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

Fylkesmannen i Oppland: 

Det søkes om dispensasjon for fradeling av bebygd tun med tomt på 4,3 daa som inkluderer 

0,5 daa dyrka jord som på flybilde synes å være på veg til å gro igjen, 1,5 daa produktiv skog 
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og 2,3 daa bebygd areal. Formålet med delingen er å etablere en boligeiendom på det 

fradelte arealet. Resten av eiendommen inngår som en del av enheten gnr. 112 bnr. 2 og kan 

ikke deles fra denne uten tillatelse etter jordloven § 12. 

Kommunen har vurdert saken etter jordloven og tilrådd en dispensasjon etter plan- og 

bygningsloven. Fylkesmannen legger til grunn at kommunen vil behandle saken både etter 

jordloven § 9 og § 12 før en eventuelt gir dispensasjon. FM påpeker at det må henvises til 

oppdatert pbl. § 19-2. 

Fylkesmannen mener at kommunen har ivaretatt landbrukshensyn i landbruksvurderingen og 

har ingen vesentlige merknader til at det gis dispensasjon for fradeling av tunet med 4,3 daa 

tomt. 

 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 

oppfylt: 

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

Både i gjeldende kommuneplan og forslag til ny KP er det ment at for å bidra til å 

opprettholde folketall og bosetting i grendene, kan kommunen se positivt også på søknader 

som ikke gjelder stedbunden næring. Det er ikke andre føringer i forslaget som taler sterkt 

mot å godta fradeling og boligformål i denne saken.  

Ønsket fradeling av omsøkt areal skjer i stedet for at Hans Olav Skogli overfører hele gbnr. 

113/3 til datter og samboer. Mye av hensikten ved å kjøpe bruket Brenna var å styrke 

driftsgrunnlaget på hans landbrukseiendom gbnr. 112/2. Dette formålet ivaretas på en god 

måte ved denne løsningen, og det vil skje en formalisering av denne hensikten.  

Det vil være en selvstendig og omsettelig boligeiendom relativt nær aktiv landbruksdrift. Som 

påpekt tidligere i utredningen ligger det imidlertid nokså avsides til, og det bør være 

påregnelig for eventuelle kjøpere at det er landbruksdrift i nærheten. Oppretting av ny 

boligenhet vil klart gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting i Brenna, og muligens 

også på nabogården Skogli.  

Fradelingen er ikke til hinder for drift av landbrukseiendommen. Dispensasjonen undergraver 

heller ikke på annen måte planens bestemmelser for LNF2, ei heller lovens 

formålsbestemmelse eller hensyn bak planen. 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

I forhold til jordvernhensyn er dette en vanskelig sak. Likevel tilrås det at dispensasjon kan 

gis. Ulempene ved å få en fritt omsettelig boligtomt helt inntil dyrkamark er til stede, men 

heller ikke såpass vesentlige at de alene bør tilsi delingsnekt, iht. landbruksfaglig vurdering. 

Området er avsidesliggende og preget av landbruksdrift, og følger av dette bør være 

påregnelig for eventuelle kjøpere.  
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Ulempene ellers ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er små. Fordelene ved å 

legge til rette for bosetting i Brenna, og muligens også senere bosetting i Skogli, og å fullføre 

intensjonen med å styrke driftsgrunnlaget for sistnevnte gbnr. 112/2 er klart større enn 

ulempene. I dette tilfellet er bruksstrukturen allerede gitt, Skogli har kjøpt Brenna som 

tilleggsareal til Skogli og det er ikke en aktualitet at Brenna skulle tilbakesettes til selvstendig 

bruk. Hensynet til en tjenlig bruksstruktur anses å være ivaretatt både før og etter en 

fradeling som omsøkt. En kan ikke se at tiltaket har vesentlige negativ innvirkning på 

kulturlandskapet. Det kan sies å være samfunnsinteresser forbundet med å styrke 

bosettingen i denne delen av bygda for å bidra også til å opprettholde den eksisterende 

bosettingen. Skadevirkningene må imidlertid veies mot fordelene som oppnås. 

Likebehandlingshensynet må tillegges stor vekt, det har vært tillatt omdisponert arealer 

knyttet til fradeling av tun ved bruksrasjonalisering. Dette slik at det skal oppnås gode 

tunløsninger.  

I tillegg bygges et nytt bolighus, og det er positivt at bygninger etableres i tråd med dagens 

tekniske krav og standard. Rådmannen har kommet til at det er tilrådelig å imøtekomme 

søknaden om dispensasjon. 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven  
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 
19-2. 
Det er fordelaktig å legge til rette for bosetting i Brenna, samtidig som driftsgrunnlaget for 
nabogården Skogli gbnr. 112/2 styrkes.  
 
Det gis tillatelse til fradeling av et bebygd areal på inntil 4,3 daa fra eiendommen med 
bruksnavn Brenna, gbnr. 113/3 iht. kart datert 19.9.2017, jf. Pbl § 20-1 m. 
 
Fradelt tomt kan bebygges etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for bolig uten 
ytterligere dispensasjonsbehandling. Etterfølgende byggesøknad skal behandles 
administrativt i Øyer kommune. 

 
  
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  

1. Vegrett til landbrukseiendom gbnr. 112/2 skal sikres ved avtale og tinglysning på ny 
eiendom. 

2. Det skal opparbeides ny løsning for privat vann – og avløpsanlegg, og utslippstillatelse 
skal innhentes før eventuell bygging. 

3. Eventuelle infiltrasjonsgrøfter/vannbrønner som ligger på annen eiendom skal 
tinglyses på eiendommen de ligger. 

4. Arealet på gbnr. 113/3 etter fradelingen skal sammenføyes med gbnr. 112/2. 
5. Det skal søkes om endelig avkjøringstillatelse når fradelingen er gjennomført og 

eiendommen har fått eget gnr/bnr. 



  Sak 29/18 

 

 Side 47 av 48   

 

6. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatiske fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
Behandling etter jordloven 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av 450 kvm på 
eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan fradeles til boligformål 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om fradeling av tunet med 
omkringliggende areal totalt 4,3 daa fra eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan 
etableres som selvstendig eiendom og bebygges til boligformål.  

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller 
delingssamtykket 

 
 
Til informasjon vil tomta endres til boligeiendom, våningshus til bolig og fjøs til uthus/anneks 
til bolig i matrikkelen i tråd med tillatelsen. 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann 
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REFERATER - PLANUTVALGET 10.04.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/753     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/18 Planutvalget 10.04.2018 
 
 
Vedlegg: 

 E-post fra Jan Ove Holmen, Styreleder Sjusjøen Vel datert 17.03.2018: BEHOV FOR 
FELLES AREALPLAN 

 E-post fra Luftfartstilsynet datert 21.03.2018: FOREBYGGENDE TILTAK MOT 
UFORSVARLIG DRONEBRUK AV TURISTER 

 Brev fra Fylkesmannen i Oppland datert 22.03.2018: FORYNGELSESKONTROLL 2018 

 Brev fra Fylkesmannen i Oppland datert 23.03.2018: TILSAGNSBREV TILSKUDD TIL 
TILTAK TRUA NATURTYPER 

 Brev fra Roåkervegen SA datert 28.03.2018: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 
ROÅKERVEGEN SA 

 Brev fra Musdal utmarkslag datert 28.03.2018: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MUSDAL 
UTMARKSLAG 

 Brev fra Midtbygda Jaktforvaltning SA datert 12.03.2018: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
MED ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 


