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DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GBNR 155/001/861 - DELING AV FESTETOMT TIL 
2 FESTETOMTER 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 155/001/861  
Arkivsaksnr.: 16/794     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/17 Planutvalget 14.02.2017 
 
 
Vedlegg: 
Søknad med nabovarsel, datert 11.5.2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om å få dele et fritidsfeste (155/1/861) i to like store fester. Omsøkte areal ligger 
innenfor reguleringsplan for Steintjønnlia- Ilsetra (plan-id 201107). Delingen tillates da 
verken hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller 
reguleringsplanens bestemmelse som det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Statskog 
har som grunneier i nabovarsel satt som forutsetning at det opprettes to nye 
festekontrakter med Statskog.  Videre har Fylkesmannen i Oppland i høringsuttalelsen til 
offentlig ettersyn av planen påpekt at arealet burde vært bedre utnyttet.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I brev av 11.5.2016 søkes det om deling av et fritidsfeste innenfor reguleringsplanen for 
Steintjønnlia – Ilsetra, plan-ID 201107. 
 
Omsøkte feste (861) ligger i Fr1, som er et utbyggingsareal på 7 daa. Fr1 er inndelt i 6 fester, 
hvorav omsøkte feste er på om lag 2 daa, mens de andre 5 festene er på 1 daa. Maksimal 
utnyttingsgrad er angitt til 25% BYA, men maks 240 m2 BRA. Det er tillatt kun en bygning pr 
feste. 
 
Vurdering i forhold til resten av reguleringsplanen 
Byggeområdet FR1 består av 6 fester. De 5 øvrige festene i Fr1 er på om lag 1 daa. Det vil 
derfor ikke ødelegge områdets preg om det tillates deling som omsøkt. Feste nr 861 ligger i 
ytterkant av byggeområdet. Det vil også være en bedre utnyttelse av planområdet, da 
festene nå blir omtrent like store. Omsøkt deling ansees ikke påvirke trafikkmengden i 
området nevneverdig. Det er ikke nødvendig å krysse annen festegrunn for å komme til 
kjøreveg. Internvegen eies og av Statskog. 
 
De øvrige byggeområdene for fritidsformål er i reguleringsplanen avsatt til leilighetsbygg 
eller er eksisterende bebyggelse. Innenfor planen vil således ikke en deling som omsøkt 
fremkalle noe presedens internt i planen.  
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Etter rådmannens syn vil ikke omsøkte fradeling skape presedens for reguleringsplaner i 
nærheten. Omsøkte areal ligger i et lite området avsatt til fritidsboliger, som kan ikke 
sammenlignes med omkringliggende store reguleringsplaner med stor hyttetetthet.  
 
Vurdering av dispensasjonsgrunnlaget i pbl § 19-2 
Deling av enkelttomter skal behandles etter pbl § 20-1 pkt. m. Deling kan ikke gjennomføres 
uten dispensasjon fra reguleringsplanen for området, jf. pbl § 19-2. 
 
Dispensasjon kan ikke innvilges dersom hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Ved vurdering om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, lovens 
bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjonsvedtaket krever grunngitt søknad. Som hovedregel skal naboer varsles før 
vedtak treffes, jf. § 21-3, 1. ledd.  
 
I dette konkrete tilfellet er alle naboer varslet og det er kun kommet inn nabomerknad fra 
Statskog. «Statskog kan akseptere deling av tomtearealet under forutsetning av at det 
opprettes to nye festekontrakter. Her vil vi gjøre en ny beregning av festeavgift ut fra større 
utnyttelse av festearealet.».   
 
Dispensasjonssøknaden er ikke sendt på høring til statlige og regionale myndigheter.  
Statlige og regionale myndigheter har tidligere gitt uttalelse til reguleringsplanen. 
Fylkesmannen skrev i høringsbrev av 9.9.2013: «Område Fr1 på 7 daa / 6 tomter kunne nok 
vært utnyttet bedre, og Fylkesmannen stiller spørsmålstegn ved om det er nødvendig å tillate 
enkeltbygg på 240 m2 når det ikke lenger skal drives næring på disse arealene. 
Landskapsvirkningen vil også kunne dempes dersom man valgte å tillate flere, mindre bygg 
men opprettholde utnyttelsesgraden. (…) ». Oppland fylkeskommune omtalt kun Fr1 
generelt i sin uttalelse til planen.  
 
Rådmannen er derfor av den oppfatning at dispensasjonssøknaden ikke trengs å sendes på 
høring, og at den må ansees som innenfor de forhold som kommunen kan vurdere uten 
høringsrunde. 
 
Vurdering: 
Omsøkte fradeling vil medføre en fortetting av planens hyttefelt. Det er ønskelig mht høyere 
utnyttingsgrad når arealet allerede er avsatt til byggeområde. Dette er også i tråd med 
Fylkesmannens uttalelse til planforslaget i 2013. 
 
Det er et mål å få flere nye fritidsboliger i kommunen, og da er det ønskelig at dette gjøres 
så arealeffektivt som mulig der det ligger til rette for det. Videre er det ikke kommet inn 
negative nabomerknader.  
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Konklusjon: 
I denne konkrete saken ligger det til rette for å anbefale dispensasjon da verken formålet 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre vil utbyggingsarealet utnyttes mer effektivt. Det ligger til rette med 
hensyn til veg, vann og avløp. Det foreligger ingen negative merknader fra naboer, og 
Fylkesmannen påpekte ved utarbeidelse av planen at det burde være bedre utnytting av 
arealet. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-2 bokstav m)  dispenserer planutvalget 
fra reguleringsplanens plankart og tillater at omsøkte deling av 155/1/861 innvilges. To nye 
festetomter for fritidsbebyggelse tillates opprettet som vist i vedlegg til søknaden. Det 
forutsettes at det inngås nye festekontrakter med Statskog for begge festetomtene. 
 
 
Eli Eriksrud Anita Lerfald Vedum 
Konstituert rådmann 
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GBNR 23/1 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GBNR 23/28 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 023/001  
Arkivsaksnr.: 16/1065     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/17 Planutvalget 14.02.2017 
  
 
Vedlegg: 
Søknad med vedlegg, mottatt 20.6.2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Uttalelse fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, datert 14.7.2016 
Uttalelse fra Fylkesmannen, datert 16.11.2016 
Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, datert 2.12.2016 
 
Bakgrunn 

Hans Ivar Vangen søker fradelt 1.340 kvm fra sin landbrukseiendom Jutulstad g/bnr 23/1 i 

Øyer for å selge dette som tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 23/28. Arealet som søkes 

fradelt er i NIBIO/Gardskart klassifisert som bebygd areal samt ca. 300 kvm innmarksbeite. 

 
Landbruksnemnda i Øyer godkjente i 1989 fradeling av to boligtomter på det gamle 

plassbruket Jutulstadhaugen. Oppmåling ble derimot ikke fullt ut gjennomført. Intensjonen 

med å fradele to tomter var at de samfunnsmessige interessene best ble ivaretatt på den 

måten, kontra at det ble fradelt kun en boligtomt. Hensynet til effektiv arealbruk var 

grunnlaget for vurderingen. Tidligere eier av landbrukseiendommen valgte imidlertid ikke å 

gjennomføre delingsvedtaket fullt ut, i stedet ble tomt nr. 2 tatt i bruk som en utvidelse av 

tomt nr. 1 og er således ikke lenger aktuell som selvstendig boligtomt 

 
Fakta om eiendommen Jutulstad: 

 
 
Garden Jutulstad ligger i Lisgrenda, det er aktivt sauehold på eiendommen.  
 

Omsøkte fradeling må behandles etter jordlova §§ 9 og 12 (hhv. omdisponerings- og 

delingsbestemmelsen ). Samtidig kreves det en dispensasjonsbehandling etter plan- og 
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bygningsloven § 19-2, da omsøkte fradeling medfører fradeling fra LNF til boligformål. Det 

er ikke anledning til å fullføre omsøkte fradeling dersom det blir et negativt vedtak etter ett 

av lovverkene. 

I brev av 16.1.17 vedtok landbrukskontoret i Lillehammer-regionen å tillate omsøkte deling 

og omdisponering etter §§ 9 og 12 i jordlova. For å kunne tillate omsøkte fradeling må det 

også fattes et positivt vedtak etter dispensasjonsbestemmelsene i plan- og bygningsloven.  

Vurdering av fradelingssøknaden etter plan- og bygningsloven § 19-2 om dispensasjon 

Landbruksfaglig vurdering av dispensasjonssøknaden 

Hans Ivar Vangen søker fradelt 1.340 kvm fra sin landbrukseiendom Jutulstad g/bnr 23/1 i 
Øyer for å selge dette som tilleggsareal til boligeiendommen g/bnr 23/28. Arealet som søkes 
fradelt er i Gardskart klassifisert som bebygd areal og ca. 300 kvm innmarksbeite. 
Innmarksbeite regnes i denne sammenheng som dyrka jord og kan ikke fradeles uten også at 
det foreligger samtykke til omdisponering. 
 
Etter landbruksnemnda sin behandling i 1989 er disse arealene allerede godkjent fradelt 
selv om oppmåling ikke fullt ut er gjennomført. Landbruksnemnda sin intensjon var at det 
skulle fradeles to tomter på Jutulstadhaugen og at de samfunnsmessige interessene best ble 
ivaretatt på den måten, kontra at det ble fradelt kun en boligtomt. Hensynet til effektiv 
arealbruk var grunnlaget for vurderingen. Tidligere eier av landbrukseiendommen valgte 
imidlertid ikke å gjennomføre delingsvedtaket fullt ut, i stedet ble tomt nr. 2 tatt i bruk som 
en utvidelse av tomt nr. 1. Det kan sies at dette er et brudd på vilkårene for 
landbruksnemnda sin beslutning og en kan ikke se at dette skulle tale for dispensasjon, 
snarere tvert i mot. På den annen side kan en heller ikke fastslå at det er utelukkende 
fordeler med enda en bolig i dette landbruksområdet. 
 
Uansett er de involverte arealer tatt ut av landbruksdrifta og brukt som bolig- og hageareal. 
Nåværende eiere av landbrukseiendommen og boligeiendommen kan ikke lastes for det 
som har skjedd tidligere. Det synes som hensiktsmessig å rydde opp i grensene rundt denne 
boligeiendommen slik at det arealet som nå faktisk er tatt i bruk også blir eid av de som har 
kjøpt boligeiendommen.  
 
De landbruksmessige interessene blir i liten grad berørt som følge av delingssaken. Det går 
traktorveg på oppsiden av boligeiendommen som gjør skogarealene sørøst for boligen 
tilgjengelig for skogsdrift. Det ville uansett ikke være gunstig å bedrive tømmertransport 
gjennom gardstunet på Jutulstadhaugen.  
 
Landbrukskontoret har ingen videre innvendinger mot at det gis dispensasjon.  
 

Planfaglig vurdering av dispensasjonssøknaden 

Omsøkte areal består i dag av bebygd areal, samt 0,3 daa innmarksbeite. Siden 1990 er 

arealet brukt til veg og hage.  
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Arealformål 

I gjeldende kommunedelplan for Øyer sør ligger arealet i LNF2-området. I LNF2-områder må 

alle tiltak som ikke relateres til stedbunden næring behandles som en dispensasjon fra LNF-

bestemmelsene.   

Dersom kommunen innvilger fradelingssøknaden vil boligtomten 23/28 bli på ca. 3,3 daa. 

Dette blir en stor boligeiendom innenfor LNF2-området, men slik byggene er plassert i dag 

er det ikke særlig aktuelt å anse omsøkte areal som egnet for en tomt nr. 2. Det arealet som 

søkes fradelt er i dag i bruk av familien som ønsker å tilegne seg arealet. En fradeling vil 

formalisere en allerede bruk av arealene. Det er bedre at eksisterende boligeiendom blir 

noe større enn at det legges til rette for at enda en boligeiendom kan opprettes i fremtiden 

på det arealet som var omfattet av landbruksnemdas vedtak i 1989. Å anlegge arealet som 

en eiendom er med på å understøtte prinsippene for LNF-formålet der landbruks-, natur- og 

friluftsformål skal være rådende.  

Veg 

Omsøkte fradeling øker ikke avkjøringsfrekvensen fra boligeiendommen. Teoretisk sett så 

kan en så stor tomt deles i to, men dette vil uansett ikke øke avkjøringsfrekvensen betydelig.  

Rettigheter til veg, vann og avløp 
Det vil ikke være noen endring i allerede eksisterende løsning innen veg, vann og avløp for 

23/28. Dersom det er nødvendig å sikre noen rettigheter utenfor egen tomt, så skal dette 

tinglyses. 

Naturmangfold, kulturmilø og –landskap 

Omsøkte areal er opparbeidet veg- og hageareal.  

Regionale myndigheters vurdering av dispensasjonssøknaden 

I brev av 16.11.2016 skriver Fylkesmannen i Oppland at det ikke er ønskelig med ytterligere 

en boligtomt i området. Av den grunn, samt at det arronderingsmessig er kurant for 

skogbruksdrift rundt boligeiendommen, kan det aksepteres at det fradeles et tilleggsareal 

som tilføres 23/28. 

I epost av 2.12.2016 skriver Oppland fylkeskommune at verken regionalenheten eller 

kulturarv har merknader til søknaden. 

Konklusjon  

Ingen av de berørte regionale myndigheter med interessefelt berørt av søknaden har uttalt 

seg negativt til søknaden. Ut i fra en samlet vurdering har da rådmannen kommet frem til at 
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fordelene ved å gi dispensasjon til fradeling vil være klart større enn ulempene. En fradeling 

av omsøkte areal formaliserer en lengre tids bruk, og er ikke til hinder for drift av 

landbrukseiendommen 23/1. At 0,3 daa av omsøkt areal er definert som innmarksbeite er 

ikke avgjørende for driften av landbrukseiendommen. Dispensasjonen undergraver ikke 

kommunedelplanens bestemmelse for LNF2, ei heller lovens formålsbestemmelse. 

Boligeiendommen er allerede godkjent opprettet. Det er bedre at eksisterende 

boligeiendom blir noe større enn at det legges til rette for at enda en boligeiendom kan 

opprettes i fremtiden. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, bokstav m kan det derfor gis 

dispensasjon til fradeling av 1,34 daa areal fra 23/1 for å legge dette til boligtomt 23/28. Det 

settes som krav at det fradelte arealet sammenføyes med 23/28 umiddelbart. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, bokstav m, tillates omsøkte 
fradeling av 1,34 daa fra 23/1 som vist i kartet som følger søknaden. Dispensasjonssøknaden 
innvilges.  
 
Det kreves at det fradelte arealet straks sammenføyes med eiendommen 23/28. 
 
Det forutsettes at rett til veg, vann og avløp for 23/28 tinglyses dersom dette er nødvendig. 
 
 
 
Eli Eriksrud Anita Lerfald Vedum 
Konstituert rådmann 
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KLAGE PÅ TILATELSE TIL TILTAK - ETT-TRINNS - GBNR 26/182 - FURTHOLOA 110 
 
 

Saksbehandler:  Tor Falck Arkiv: GBNR 026/182  
Arkivsaksnr.: 16/1641     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
13/17 Planutvalget 14.02.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Kopi av e-post av 13.09.2016 fra Advokatfirmaet Thallaug v/ advokat Bergsvein 
Træthaug på vegne av Odd Arne Kruke til ansvarlig søker– Nabomerknad. 

 Tilsvar på nabomerknad i E-post 03.10.2016 fra Øyer kommune til advokat Bergsvein 
Træthaug med gjennomgang av bygging langs grense til Odd Arne Kruke, gbnr 28/1, 
Klage på byggetillatelse (Gnr 26 bnr 182 fra Advokatfirmaet Thallaug v/ advokat 
Bergsvein Træthaug på vegne av Odd Arne Kruke) 

 Brev fra Øyer kommune om varsel om klage datert 5.10.2016 

 Klage på byggetillatelse av 10.10.2016 

 Tegninger av fritidsbolig under oppføring på gbnr 26/182, se situasjonsplan i tilsvar 

 Innmålinger fra befaring den 14.09.17 av utstikking for bygg nedsatt på gbnr 26/182 og 
innmålinger av grensesteiner/tomtegrense langs gbnr 28/1 mot reguleringsplanen til 
Lisætra, 05.10.2016 

 Utsnitt av reguleringsplan for Lisætra 2 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Søknad om tillatelse tiltak, av 15.09.2016 (Komplett søknad med nabovarsel utsendt den 
26.08.16) 

 Tillatelse til tiltak, gitt den 29.9.2016 i administrativ sak DS-PU 708/16 

 Kopi av E-post av 13.09.2016 fra advokat Bergsvein Træthaug til ansvarlig søker på 
vegne av Odd Arne Kruke med merknad til nabovarsel 

 Kopi av E-post av 04.10.2016 til ansvarlig søker v/Rindalshytter AS fra advokat Bergsvein 
Træthaug med varsel om påklaging av vedtak. 

 Brev av 05.10.2016 fra Øyer kommune til Advokatfirmaet Thallaug v/ advokat Bergsvein 
Træthaug med orientering om at klage ikke ville bli gitt oppsettende virkning 

 Melding om delegert vedtak – Avslag på klage, av 26.10.2016 i sak 16/1641-11 

 E-post av 07.11.2011 fra advokat Bergsvein Træthaug, ber om oversendelse av vedtak til 
klageinstansen 

 Brev av 09.11.2016 til Advokatfirmaet Thallaug v/ advokat Bergsvein Træthaug med 
orientering om at klagen ville bli lagt fram for planutvalget som klageinstans. 

 E-post av 20.12.2016 fra advokat Bergsvein Træthaug med anmodning om en 
orientering om status i klagesaken 

 E-post av 20.12.2016 til advokat Bergsvein Træthaug. Svar på anmodning om informasjon i 
klagesak 

 Reguleringsplan 2011 for Lisætra II,  
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SAMMENDRAG 
Odd Arne Kruke har klaget på vedtak om å gi tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 
26/182 tilhørende Monica Bleivik og Tore Magler Wiggen. Han mener at fritidsboligen skal 
bygges for nærme hans eiendom og viser bl. a til at grensegangen på plankartet til hans 
eiendom gbnr 28/1 nord for tomtegrensen er feil. Kommunen har gjennomført 
kontrollmålinger av byggets forutsatte plassering og senere av den aktuelle tomtelinjen i 
planområdet for Lisætra 2. Klagen ble med dette avvist i egen sak 16/1641-11 og tillatelsen 
til tiltak ble opprettholdt. 
Kruke har påklaget dette vedtaket og kommunen gjennomførte med dette som bakgrunn 
innmåling av grenselinjen til gbnr 28/1. Det kunne med dette stadfestes at det meste av 
forutsatt fristripe/skitrase i området lå inne på gbnr 28/1. Plasseringen av fritidsboligen er 
imidlertid helt korrekt i forhold til planen og pbl og er heller ikke til ulempe for klager så 
langt rådmannen kan vurdere dette. Rådmannen kan derfor ikke se at kommunen har 
anledning til å avslå omsøkt plassering av tiltaket og tilrår at tillatelsen til oppføring av 
fritidsbolig på gbnr 26/182 gitt i DS-PU 708/16 opprettholdes.  
 
SAKSBAKGRUNN 
Rindalshytter AS søkte den 15.09.2016 på vegne av tiltakshaver Monica Bleivik og Tore 
Magler Wiggen om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på gbnr 26/182, i Øyer kommune, 
innenfor reguleringsplanområdet Lisætra 2. Nabovarsel ble utsendt rekommandert den 
26.08.2016. Nabomerknad fra Odd Arne Kruke som nabo og eier av gbnr 28/1 v/advokat 
Bergsvein Træthaug forelå til ansvarlig søker, den 13.09.2016. Det ble anført at det kunne se 
ut som om det skulle oppføres et bygg på gbnr 26/182, nærmere hans eiendom enn det 
planen tillater, noe Kruke ikke kunne akseptere. Det ble bedt om at tiltakshaver eventuelt 
sammen med Øyer kommune skulle finne ut av det. Ansvarlig søker påpekte i sin 
kommentar til nabomerknaden at tiltaket var plassert iht til gjeldene reguleringsplan og litt i 
overkant av 4 meter fra nabogrense i nord. Det ble også bemerket at nabomerknaden var 
innkommet for sent i forhold til gjeldene frister. 
 
Rett nord for tiltakshavers eiendom er det innregulert en langsgående fristripe med bredde 
på 5 m og vel 380 m lang. I planen er det angitt at denne i sin helhet ligger på Hafjell Nord 
sin eiendom gbnr 26/118. Klager er eier av gbnr 28/1, nord for denne eiendommen. 
 
Vedtaket i sak 16/1641-11 ble påklaget av advokat Bergsvein Træthaug på vegne av Odd 
Arne Kruke som nabo og eier av gbnr 28/1. Klagen ble journalført den 10.10.2016. I forhold 
til vedtak om tillatelse til tiltak, er klagen innkommet rettidig. I klagen ble det vist til at det 
aktuelle byggetiltaket og øvrige i byggeområdet i Furtholoa, var kommet nærmere 
reguleringsplanens yttergrense enn det planen tillater. Det ble vist til at dette måtte rettes, 
før det kunne iverksetters byggetiltak. I klagen var det vedlagt bilder av grensesteiner. 
 
Klagen ble behandlet administrativt og i saksbehandlingen ble det vist til at tiltaket og 
tomtegrensene i området er plassert og utformet i samsvar med reguleringsplanen for 
Lisetra 2, der planens ytre grenser også er bestemt. Planen ble vedtatt av kommunestyret 
01.09.2005 og med senere mindre endringer den 19.5.2009 og 08.12.2OO9. De siste 
endringene av planen med endring av bl.a område H10 i østlig del av planområdet, forelå 
den 27.01.2011 i K-sak 2/11. Planen er nå under ny revidering. 
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I vurderingen ble det vist til at både søknad og tillatelse forutsatte oppføring av en 
fritidsbolig vel 4 meter fra grensen til naboeiendommen gbnr 26/118, som eies av Hafjell 
Nord. Eventuell innskrenkning av det regulerte område for skiløype/fristripe, ville ikke endre 
på dette. Vedtaket innsettes her: 
 

 
Vedtaket ble påklaget 07.11.2016. 
 
 
VURDERING 
«Naboklagen» på nabovarslet i byggesøknaden innkom om lag en uke over lovbestemt 
minimumfrist og bygget er oppført helt ut i samsvar med reguleringsplanen og er ellers ikke i 
strid med plan- og bygningsloven på noen måte. Klagen kan derfor avvises med dette som 
grunnlag alene. Klagen inneholder imidlertid elementer som er av generell interesse i 
reguleringsplansammenheng og spesielt i forhold til reguleringsplanen for Lisetra 2. 
Rådmannen vurderte det derfor som hensiktsmessig å underlegge klagen utvidet behandling 
og framlegge den til behandling i planutvalget. 
 
Tomten og byggets plassering. 
Byggetomten gbnr 26/192 ble befart av Øyer kommune den 14.09.2016 og nedsatte 
merkepinner for utplassering av omsøkt fritidsbolig ble innmålt. Innmålingen viste at 
forutsatt plassering av bygget var som omsøkt omlag 4,1 m fra nabogrensen til gbnr 26/118 
eid, av Hafjell Nord AS. Vedtak om tillatelse til tiltak kunne med dette bli gitt av Øyer 
kommune den 29.9.2016 i sak DS-PU 708/16, for oppføring av en fritidsbolig med BYA på 
98,37 m2 og med BRA på 76.8 m2 på gbnr 26/182.  
 
Tomtelinjen mot fristripe/skitrase 
Tomtelinjen ble kontrollert ved innmåling av nordlig grensemerke mellom tomt 26/178 og 
26/179 og ved nordvestlig grensemerke ved tomt gbnr 26/207. Det vises her til 
innmålingskart av 05.10.2016. Grenselinjen her er eksakt riktig som inntegnet på både Web-
kart og plankart. Klagers henvisning til at byggetiltaket kommer for nærme 
reguleringsplanens yttergrense antas å måtte bero i en feiltolkning av plangrunnlaget. 
Planens yttergrense befinner seg vel 80 m fra den nordlige tomtelinjen. 
 
Klagers eiendomsgrense 
Fra rådmannens side er en kjent med at reguleringsplanen for Lisætra 2 er beheftet med en 
rekke feil og det har også tidligere vært påvist grenseavvik som har medført uheldige 
konsekvenser for framføring av turveier og skiløyper. I forbindelse med denne saken ble det 
derfor gjennomført kontrollmåling av grensen til gbnr 26/118 tilhørende Hafjell Nord som 
regulant og mot gbnr 28/1 tilhørende klager. 
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Det ble gjort innmålinger ved 6 grensesteiner. Disse lå klart og tydelig i terrenget og 
plasseringen av grenselinjen ble med disse vurdert som sikker og med minimale avvik. 
Innmålingen viser at avstanden mellom eiendomsgrensene til gbnr 28/1 er om lag 1-1,5 m 
fra den nederste vestlige delen av oppmålt tomteområdet ved gbnr 26/178 til om lag 2,5-3 
m ved gbnr 26/207 lengst øst for disse. Det vises her til innmålingskart datert 05.10.2016. I 
planen skal avstanden langs hele linjen være 5 m fra tomtelinjen til gbnr 28/1 tilhørende 
klager. Grenselinjen er på Web-kartet er stiplet, noe som i utgangspunktet angir usikker eller 
ukontrollert grenselinje. Med dette som utgangspunkt betyr det i dette tilfellet en 
ukontrollert grenselinje i forhold til planen. 
 
Planmessige og andre konsekvenser 
Hoveddelen av fristripen/skitraseen langs det aktuelle tomteområdet ligger på Krukes 
eiendom gbnr 28/1. I utgangspunktet er dette begrenset til en ren planmessig vurdering 
ingen feil, med bakgrunn at et slikt planelement gjerne kan ligge på flere eiendommer. Det 
har heller ikke tidligere innkommet protester på dette. I praksis vil en likevel stå ovenfor et 
betydelig gjennomførings-problem, da det ikke er mulig å etablere noen funksjonell 
fristripe/skitrase uten samtykke fra grunneier, eller ved erverv av nødvendig grunn inn på 
grunneiers eiendom. 
 
Et annet alternativ vil være å ta i bruk nødvendig tomtegrunn fra de oppmålte tomtene, slik 
at bredden på fristripen/skitraseen økes i sydlig retning. Det er også mulig å tenke seg at 
fristripen fjernes helt og legges til tomtene langs det aktuelle området. Dette er noe som 
kun kan avgjøres etter full gjennomgang av planspørsmålet. Ekspropriering av grunn er også 
mulig med hjemmel i PBL. Slikt erverv vurderes av rådmannen som uheldig og svært lite 
aktuelt i dette tilfellet. 
 
Fra kommunens side er det ikke tatt standpunkt til hva som er mest hensiktsmessig, men 
det er varslet bygge- og deleforbud overfor regulanten, med henvisning til at dette 
forholdet må avklares på en slik måte at forutsatt gjennomføringen av planen ikke hindres. 
Andre forhold tilknyttet planen vil da også bli tatt opp til nærmere vurdering. 
 
Overfor utbygger av det påklaget tiltaket ble det vurdert som uriktig å stanse utbyggingen, 
da slik stans ofte følges av økonomiske og andre negative og byrdefulle konsekvenser. Øyer 
kommune kan også bli stilt til ansvar overfor dette. Tiltaket er også helt ut i samsvar med 
både planen og ulike forutsetninger og bestemmelser gitt i planen og Pbl. Hverken 
tiltakshaver eller ansvarlig søker kan lastes for det oppståtte forholdet. I forhold til klager 
betyr feilen med grensen at det føres opp en fritidsbolig noe nærmere klagers skogeiendom 
enn forutsatt. Rådmannen kan ikke se at dette vil gi noen ulemper av vesentlig nevneverdig 
betydning. Det kan også vanskelig sees at det foreligger hjemmelsgrunnlag, for å nekte 
tiltakshaver oppføring av sin fritidsbolig på omsøkt plassering. 
 
Videre oppfølging 
Med bakgrunn i at øvrig er utbygging er forutsatt stanset, vil det fortsatt være tilstede 
muligheter for å etablere funksjonsmessig gode alternativer, eller å få gjennomført en god 
vurdering av behovet for denne fristripen, slik den er innlagt i planen. Rådmannen vurderer 
det derfor som riktig å opprettholde vedtaket om tillatelse til tiltak og det administrative 
vedtaket av 26.10.2016 om å avslå klagen. Øvrige planforhold må gis egen oppfølging. 
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Rådmannens forslag vedtak: 
 

1. Planutvalget i Øyer viser til at omsøkt tiltaket på gbnr 26/182 er helt ut i samsvar med 
reguleringsplanen for Lisætra 2, senest revidert 2011 i K-sak 2/11. Det er heller ikke er i 
strid med noen bestemmelser gitt i Plan- og bygningsloven.  

 
2. Planutvalget i Øyer opprettholder med dette rådmannens vedtak om tillatelse til tiltak, 

gitt i sak DS-PU 755/16, den 29.09.2016. Det samme gjelder for rådmannens vedtak den 
26.10.2016 om ikke å gi klagen oppsettende virkning i sak 16/1641-11 

 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. 

 
 
 
Eli Eriksrud Tor Falck 
Konstituert rådmann Seniorrådgiver 
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GBNR 16/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON - AVVIK FRA GESIMSHØYDE - SKÅKLEVEGEN 
30 - FB2-2 TOMT 34 
 
 

Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 016/225  
Arkivsaksnr.: 16/2024     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/17 Planutvalget 14.02.2017 
  
 
Vedlegg: 

- Søknad datert 22.12.2016 om dispensasjon fra gesimshøydekrav m/vedlagt 
situasjonskart og tegninger av fasader 

- Reguleringsbestemmelser for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- E-postveksling mellom Sigvartsen design og Øyer kommune 
- Byggesak av 24.10.2016 m/vedlegg 

 
Sammendrag: 
Sigvartsen Design søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.4 i 

reguleringsplan for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15 for overskredet 

gesimshøyde. Hytta er planlagt med en smalere ark, som gjør at gesimshøyden overstiger 

maksimalt tillatte. Formålet med å begrense denne høyden er å motvirke dominerende 

bygningsdeler og deres inntrykk. Ved å føre opp en smalere ark mener vi at hensikten bak 

bestemmelsen ikke fravikes i betydelig grad, og presedensvirkning er ikke vurdert som 

problematisk. Rådmannen vurderer det som tilrådelig å imøtekomme søknaden. 

 
Saksbakgrunn: 
Sigvartsen Design søker i e-post av 22.12.2016 om dispensasjon fra reguleringsplan for å 

fravike gesimshøyde på planlagt fritidsbygg. Aktuell reguleringsplan er Mosetertoppen FB1, 

FB2, FB4, FB11 og FB15. I følge reguleringsbestemmelse punkt 4.4 er maksimal gesimshøyde 

3,2 m. 

Imøtekommelse av søknaden vil medføre fravikelse fra dette makskravet. Planlagt 

gesimshøyde er 3,5 m. det vil si 30 cm. over.   Søknaden krever dispensasjonsbehandling 

fordi maksimalt tillatte gesimshøyde overstiges. Saken er tatt opp med byggesaksavdelingen 

i kommunen, og på grunn av dens relativt bagatellmessige karakter, og små følger for 

planens helhet, er det vurdert som mest hensiktsmessig å underlegge saken en forenklet 

behandling, dvs. uten ekstern høring.   
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Begrunnelse for søknad: 

Begrunnelsen for søknaden er i hovedsak av estetisk karakter. Søker mener hytta blir mer 

tiltalende med løsningen som er valgt, samtidig som en løsning som tilfredsstiller kravene i 

planen vil medføre at inntrykket av bygget vil bli større enn deres skisserte løsning. Det 

vurderes derfor at hensikten med planen ikke tilsidesettes på en vesentlig måte. De 

begrunner videre med at den uttrukne arken på denne hyttemodellen er en relativt liten 

fysisk del av den totale bygningsmassen. 

Vurdering av søknadsgrunnlaget: 
 
Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 

Imøtekommelse av søknaden vil bety fravikelse av bestemmelser i reguleringsplanen. Dette 

krever dispensasjon fra reguleringsplanen, og behandling etter plan- og bygningsloven 

kapittel 19. Med dispensasjon i plan- og bygningslovens forstand, menes tillatelse til i 

enkelttilfeller å fravike bestemmelser eller formål i planer som er gitt i medhold av loven til 

gunst for søker. 

Søker må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 

partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. pbl. § 21-3. 

Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før det gis dispensasjon fra 

planer, plankrav og forbudet i § 1-8 jf. pbl. § 19-1. 

Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med 

søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 

interesser.  

 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsene 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).  
 
Planer og bestemmelser til disse har som regel blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess. Det skal være unntaket å fravike disse. Vesentlige planforutsetninger 
skal aldri fravikes ved en dispensasjon. Dersom søknaden berører åpenbart konfliktfylte 
forhold eller det framstår klart at det omsøkte ikke ville blitt lagt inn i opprinnelig plan, skal 
tillatelse som hovedregel ikke gis ved dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 

Nabovarsling 

Naboer er varslet, ingen merknader er innkommet.  
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Varsling av berørte regionale og statlige myndigheter 

Vurdering av saken tilsier at øvrige regionale og statlige myndigheter ikke berøres i slik grad 

at uttalelse må innhentes derfra.  

Vurdering: 

Bakgrunnen for søknaden er i hovedsak estetiske hensyn. Søker og tiltakshaver framholder 

at bygget blir både mer tiltalende og mindre dominerende ved å velge løsningen de har 

skissert. 

Tiltaket vil med denne løsningen få en smalere ark, og det er det som gjør at gesimsen blir 

høyere enn tillatt. Den uttrukne arken utgjør en relativt liten fysisk del av den totale 

bygningsmassen, og dersom arken ikke hadde vært trukket ut, men gått i ett med 

hovedskipet på hytta ville fysiske mål vært innenfor kravet. Rådmannen er imidlertid enig i 

at dette ikke nødvendigvis ville blitt en bedre løsning.  

Med løsningen beskrevet i søknaden vil gesimshøyden bli 3,5 m. Overskridelsen vil være på 

30 cm, den må altså sies å være av mindre betydning.  

Vurderingen her er dermed om imøtekommelse av søknaden vil medføre at hensyn og 

formål med planen og dens bestemmelser blir tilsidesatt i en slik grad at tiltaket ikke kan 

tillates slik det er tenkt. Det kan ikke sies å være tilfelle her. Avviket utgjør ikke mye og må 

kunne godtas i en helhetlig vurdering.  

I vurderingen er det også vektlagt at en dispensasjon tvert imot vil ivareta de hensyn som 

begrunner bestemmelsen om gesimshøyde i reguleringsplanen. Samsvar mellom 

bygningsvolum og høyde er vurdert, samt hensyn til enhetlig bebyggelse i det regulerte 

området. Hyttefeltet er langt på vei utbygd, og det er ikke vurdert dithen at tillatelse i dette 

tilfellet vil ha uheldig presedensvirkning.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen punkt 4.4 i reguleringsplan for 

Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15, slik at omsøkt gemsimshøyde på 5,5 

meter legges til grunn ved senere behandling av byggesøknaden. 

2. Vedtak begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

 
Eli Eriksrud Christina Nystuen 
Konstituert rådmann Avdelingsingeniør 
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GBNR 17/239 - FRITIDSBOLIG - TOMT 702 MOSETERTOPPEN 
 
 

Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 017/239  
Arkivsaksnr.: 17/6     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/17 Planutvalget 14.02.2017 
 
 
 
Vedlegg: 
- Søknad om dispensasjon for gesimshøyde, 30.12.2016 
- Tegning fasader, 30.12.2016 
- Reguleringsplan 201301 for Hafjellanlegg, Mosetertoppen i Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Søknad om tillatelse i ett trinn, 11.01.2017 
 
Sammendrag: 
Saltdalshytta Gudbrandsdalen AS søker om dispensasjon fra Reguleringsplan 201301 for 
Hafjellanlegg, Mosetertoppen i Øyer kommune punkt 4.5. Søker ønsker å oppføre en 
fritidsbolig med en gesimshøyde på 5,59 meter målt fra 30 cm under overkant ferdig gulv. 
Hovedårsaken til at gesimshøyden overstiger tillatt høyde er at fritidsboligen oppføres med 
ark.  
 
Det søkes dispensasjon fra gesimshøyde med 49 cm på tre arker, hvor to vender mot 
nordvest og en mot sørøst.  
 
Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering.  
 
Naboer 
De berørte naboer er varslet om søknaden ihht. plan- og bygningsloven, heretter forkortet 
pbl., § 21-3. Det har ikke kommet merknader til varslingen.  
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Rådmannen anser det ikke nødvendig 
med høring i regionale og statlige organer. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår 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. plan- og bygningsloven § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 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).  
 
Kommunen har adgang til å sette vilkår for dispensasjonen jf. pbl. § 19-2 (1). 
 
Vurdering: 
Det fremgår av Reguleringsplan 201301 for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen i Øyer 
kommune punkt 4.5 at hytte med oppstugu skal ha «maksimalt mønehøyde 6,35 m og 
gesimshøyde 5,10 m». Hensynene bak høydebestemmelsene er å sikre samsvar mellom 
bygningsvolum og høyde, og gi samsvar mellom eksisterende bebyggelse og høyde på ny 
bygning. Høydebestemmelser skal sikre hensyn til luft, åpenhet og lysforhold i et område. 
Videre bidrar høydebestemmelser til å sikre enhetlig bebyggelse i et regulert område.  
 
Kommunen har kommet frem til at dispensasjon fra gesimshøyde kan gis i foreliggende sak. I 
vurderingen er det vektlagt at en dispensasjon vil ivareta de hensyn som begrunner 
bestemmelsen om gesimshøyde i reguleringsplanen, og planens formål vil ikke bli vesentlig 
tilsidesatt ved å gi en slik dispensasjon. Gesimshøyden hadde vært i henhold til 
reguleringsbestemmelsen dersom man hadde ført taket forbi. En dispensasjon fra 
gesimshøyde vil gi bygningen en bedre estetisk utforming, og vil ikke gi hytta et større 
uttrykk. En gesimshøyde på 5,59 meter vil ha liten innvirkning på utsikt, og landskapet lider 
ikke som følge av tiltaket. Avviket anses som lite, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene.  
 
Statlige og regionale rammer og mål anses ivaretatt. Tiltaket er for øvrig godt innenfor 
reguleringsbestemmelsen med hensyn til utnyttelsesgrad.  
 
Dispensasjonen beror på en konkret vurdering i foreliggende sak, og vil ikke skape 
presedens for å tillate høyere gesimshøyde i fremtidige saker.  
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi Saltdalshytta 
Gudbrandsdalen AS dispensasjon fra Reguleringsplan 201301 for Hafjellanlegg, 
Mosetertoppen i Øyer kommune punkt 4.5. Saltdalshytta Gudbrandsdalen AS får 
dispensasjon til å oppføre en fritidsbolig med en gesimshøyde på 5,59 meter målt fra 
30 cm under overkant ferdig gulv på gbnr. 17/239. 
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2. Vedtaket begrunnes med at avviket har liten praktisk betydning for hyttas uttrykk 

samt at en høyere gesimshøyde i foreliggende tilfelle i det vesentlige vil ivareta 
hensynene bak reguleringsbestemmelsen. 

 
 
 
Eli Eriksrud Synne Graue Emmerhoff 
Konstituert rådmann                                                                                 Rådgiver byggesak 
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GBNR 26/170 - FRITIDSBOLIG - FURTHOLOA 72 
 
 

Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: GBNR 026/170  
Arkivsaksnr.: 17/94     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/17 Planutvalget 14.02.2017 
  
 
Vedlegg: 
- Søknad om dispensasjon, 11.01.2017 
- Tegning fasade og snitt, 11.01.2017 
- Reguleringsbestemmelser for Lisetra 2 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Søknad om tillatelse i ett trinn, 30.12.2016 
 
Sammendrag: 
Svein Hole søker om dispensasjon fra Reguleringsbestemmelser for Lisetra 2 punkt 3.1 c. 
Søker ønsker å oppføre en fritidsbolig med en gesimshøyde på 5 meter. Hovedårsaken til at 
gesimshøyden overstiger tillatt høyde er at fritidsboligen oppføres med ark.  
 
Det søkes om dispensasjon fra gesimshøyde med 1,9 meter på et ark som er vendt mot sør.  
 
Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering. 
 
Naboer 
De berørte naboer er varslet om søknaden ihht. plan- og bygningsloven, heretter forkortet 
pbl., § 21-3. Det har ikke kommet merknader til varslingen.  
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Rådmannen anser det ikke nødvendig 
med høring i regionale og statlige organer. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår 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. plan- og bygningsloven § 19-2 (2).  
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 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 eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Kommunen har adgang til å sette vilkår for dispensasjonen jf. pbl. § 19-2 (1). 
 
Vurdering: 
Det fremgår av Reguleringsbestemmelser for Lisetra 2 punkt 3.1 c at «[g]esimshøyde skal 
ikke overstige 3,10 m...». Hensynene bak høydebestemmelsene er å sikre samsvar mellom 
bygningsvolum og høyde, og gi samsvar mellom eksisterende bebyggelse og høyde på ny 
bygning. Høydebestemmelser skal sikre hensyn til luft, åpenhet og lysforhold i et område. 
Videre bidrar høydebestemmelser til å sikre enhetlig bebyggelse i et regulert område.  
 
Kommunen har kommet frem til at dispensasjon fra gesimshøyde kan gis i foreliggende sak. I 
vurderingen er det vektlagt at en dispensasjon vil ivareta de hensyn som begrunner 
bestemmelsen om gesimshøyde i reguleringsplanen, og planens formål vil ikke bli vesentlig 
tilsidesatt ved å gi en slik dispensasjon. Gesimshøyden hadde vært i henhold til 
reguleringsbestemmelsen dersom man hadde ført taket forbi. En dispensasjon fra 
gesimshøyde vil gi bygningen en bedre estetisk utforming, og vil ikke gi hytta et større 
uttrykk. En gesimshøyde på 5 meter vil ha liten innvirkning på utsikt, og landskapet lider ikke 
som følge av tiltaket. Avviket anses som lite, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene.  
 
Statlige og regionale rammer og mål anses ivaretatt. Tiltaket er for øvrig godt innenfor 
reguleringsbestemmelsen med hensyn til utnyttelsesgrad.  
 
Dispensasjonen beror på en konkret vurdering i foreliggende sak, og vil ikke skape 
presedens for å tillate høyere gesimshøyde i fremtidige saker. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi Svein Hole 
dispensasjon fra Reguleringsbestemmelser for Lisetra 2 punkt 3.1 c. Svein Hole får 
dispensasjon til å oppføre en fritidsbolig med en gesimshøyde på 5 meter over ferdig 
grunnmur på gbnr. 26/170. 
 

2. Vedtaket begrunnes med at avviket har liten praktisk betydning for hyttas uttrykk 
samt at en høyere gesimshøyde i foreliggende tilfelle i det vesentlige vil  ivareta 
hensynene bak reguleringsbestemmelsen. 

 
 
Eli Eriksrud Synne Graue Emmerhoff 
Konstituert rådmann                                                                                 Rådgiver byggesak 
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KLAGE PÅ VEDTAK OM NYDYRKING OG OVERFLATEDYRKING - G/BNR 80/1 I ØYER 
KOMMUNE 
 
 

Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/206     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/17 Planutvalget 14.02.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Klage på vedtak fattet av Landbrukskontoret i Lillehammerregionen, 2651 Østre 
Gausdal, datert 20.11.2016. 

 Delvis godkjenning av plan for nydyrking og overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 80/4 
tilhørende 80/1 i Øyer kommune, datert 31.10.2016.  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking og overflatedyrking fra Eirik Nordlien 
Rybakken, datert 30.5.2016.  

 Søknad om bygging av landbruksveg, datert 30.5.2016.  

 Høringsbrev til Oppland fylkeskommune – kulturarvenheten, Fylkesmannen i 
Oppland – miljøvernavdelingen, Jernbaneverket og NVE, datert 13.6.2016.  

 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune av 14.6.2016.  

 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland av 16.6.2016.  

 Høringsuttalelse fra NVE av 27.6.2016.  

 Bekreftelse av grunneier og kvittering for nabovarsler på g/bnr 79/4, 79/5, 80/7, 
80/27, 81/1, 81/7+81/3 av 1.7.2016.  

 Høringsuttalelse fra Jernbaneverket av 13.7.2016.  

 Ny uttalelse fra Jernbaneverket av 10.10.2016.  

 Foreløpig svar- vedrørende klage på vedtak om nydyrking, datert 28.12.2016. 
 
SAMMENDRAG: 
Eirik Nordlien Rybakken søkte om nydyrking av en parsell, overflatedyrking av to parseller og 
anlegg av to deponier for stein/stubber. Fylkesmannen i Oppland og NVE er negative til 
anlegg av deponi 1, fordi den ligger rett ved en dam som er definert biologisk viktig. 
Jernbaneverket er i sin høringsuttalelse negative til hele dyrkingsplanen inntil det foreligger 
en vassdragsteknisk vurdering som viser at sikkerheten til jernbanen blir tilstrekkelig 
ivaretatt. Søker vurderte kostnadene med en fagutredning som for høy i forhold til 
tiltakenes omfang og mener det er uaktuelt. Rådmannen vurderte saken på nytt, og fant to 
av områdene (parsell nr. 2 og deponi nr. 2) som mindre risikofylte og sendte inn 
tilleggsopplysninger til Jernbaneverket. Jernbaneverket er i ny uttalelse positive til 
gjennomføring av revidert plan. På bakgrunn av dette godkjente rådmannen nydyrking av 
parsell nr. 2 og anlegg av deponi nr. 2. Søker påklaget vedtaket om avslag av de resterende 
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tiltakene; overflatedyrking av parsell nr. 1 og nr. 3, samt anlegg av deponi nr. 1. Rådmannen 
tilrår at klagen ikke tas til følge. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Eirik Nordlien Rybakken søkte den 30.5.2016 om nydyrking av 1 parsell på 3 daa, 
overflatedyrking av 2 parseller på hhv. 7,5 daa og 35 daa, samt anlegg av 2 deponier for 
stubber og stein.  
 
Dyrkingsplanen ble sendt på høring til Oppland fylkeskommune- kulturarvenheten, 
Fylkesmannen i Oppland- miljøvernavdelingen, Jernbaneverket og NVE.  

 Oppland fylkeskommune har ingen merknader til tiltakene.  

 Fylkesmannen uttaler at deponi nr. 1 som planlegges på vestsiden av en liten 
gårdsdam på eiendom gnr/bnr 79/1, som i Naturbase har fått områdenavnet 
Rustbakken og verdien viktig (Id BN00021464). Ifølge beskrivelsen av dammen ble 
det i 2004 registrert småsalamander der (Jon Bekken, 1. juli 2004). Til tross for 
fortsatt tilbakegang som følge av igjenfylling og drenering av yngledammer, har arten 
i «Norsk rødliste for arter 2015» blitt oppført i kategorien LC (livskraftig bestand). De 
uttaler videre at de er usikre på status til småsalamander i denne dammen, men 
mener det er viktig å ta vare på slike dammer, som i tillegg til småsalamander kan 
huse en rekke andre viktige og sjeldne vanninsekter. Fylkesmannen vil derfor rå 
kommunen til å legge deponiet på et annet sted, eventuelt flytte det så langt unna at 
det ikke vil skade dyrelivet i dammen. Fylkesmannen registrerer videre at omsøkt 
traktorveg og parsell nr. 3 ligger i et bratt og skredfarlig område, og ber i den 
forbindelse om at det gjøres grundige vurderinger med høve på forhold som blant 
annet grøfting, drenering mv. som kan føre til økt rasfare i området. 

 NVE legger Fylkesmannen sin uttalelse til grunn og anbefaler kommunen å legge 
deponi nr. 1 på et annet sted, eventuelt flytte det så langt unna slik at det ikke vil 
skade dyrelivet i dammen. NVE har ingen merknader til at parsell nr. 3 gjøres om til 
beitemark forutsatt at overflatevann og dreneringsforhold blir forsvarlig ivaretatt. De 
mener det er bra og forebyggende at det settes igjen treklynger. NVE uttaler 
imidlertid at det er en forutsetning at traktorveg og omlegging av sti gjøres på en 
forsvarlig måte slik at tiltakene ikke leder vann på en uheldig måte, noe som igjen 
kan føre til uønskede hendelser. Det er både infrastruktur og bebyggelse nedenfor 
tiltaket, og disse kan bli påvirket negativt av en slik hendelse. Det må derfor gjøres 
grundige faglige vurderinger av tiltaket, før det gjennomføres. NVE minner også om 
erstatningsplikt ved ev. uønskede hendelser. 

 Jernbaneverket uttaler at nydyrking, deponi, planering og vegbygging kan føre til 
endret overflateavrenning og endrede dreneringsveger, noe som kan gi høyere 
flomtopper i bekker/vannveier som renner mot Dovrebanen. I verste fall kan dette gi 
økt setningsfare, økt erosjon og utglidningsfare mot jernbanen. I det mottatte 
materialet savner Jernbaneverket en fagkyndig vurdering av om det planlagte tiltaket 
kan føre til at jernbanen blir mer utsatt for skader pga. flom, erosjon etc. Dersom det 
er nødvendig med risikoreduserende tiltak for å unngå at de omsøkte tiltakene 
forverrer forholdene for jernbanen, må det gis en beskrivelse av de 
risikoreduserende tiltakene. Jernbaneverket er negativ til de planlagte tiltakene inntil 
det foreligger en fagkyndig vurdering (vassdragsteknisk fagkyndig) som viser at 
sikkerheten for jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt. Dersom det blir gitt tillatelse 
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til tiltaket uten at det framgår at sikkerheten for jernbanen vil bli tilstrekkelig 
ivaretatt, vil Jernbaneverket vurdere å påklage tillatelsen/godkjennelsen. 
Jernbaneverket gjør oppmerksom på at eventuell masseforflytting og/eller bygging 
nærmere jernbanen enn 30 meter fra spormidt, er avhengig av dispensasjon fra det 
generelle bygge- og graveforbudet i jernbaneloven    § 10. 

 
Ut fra dette var kommunen i kontakt med søker og foretok ny befaring sammen med han, 
siden det er søkers vurdering at en fagutredning som Jernbaneverket krever vil påføre han 
en vesentlig kostnad som ikke kan forsvares i forhold til tiltaket. Kommunen vurderte to av 
områdene (parsell nr. 2 og deponi nr. 2) som mindre risikofylte og som etter kommunens 
vurdering ikke vil gi økt risiko for sikkerheten til Jernbanen. Tilleggsinformasjonen ble sendt 
på ny høring til Jernbaneverket. 

 Jernbaneverket uttaler at det er tiltakshaver og kommunen som har ansvar for at 
tiltaket ikke er til skade eller ulempe for omkringliggende areal og anlegg (herunder 
Jernbanen). Tiltakshaver og kommunen har befart det aktuelle arealet og konkludert 
med at det planlagte tiltaket ikke vil gi økt risiko for jernbanen. Kommunen uttaler at 
det må settes igjen en kantsone på minst 2 meter langs en mindre bekk i området. 
På bakgrunn av opplysninger fra tiltakshaver og kommunen, har ikke Jernbaneverket 
innvendinger mot tiltaket. 

 
På bakgrunn av søknader, høringer, gjeldende lovverk og delegeringsbestemmelser fattet 
rådmannen følgende vedtak: 
 
I medhold av forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 § 1, 3, 5 og 6, samt delegert fullmakt 
tillater ikke rådmannen i Øyer kommune overflatedyrking av parsell nr. 1 og nr. 3. Det 
foreligger ikke tilstrekkelig fagkyndig utredning i forhold til om tiltaket kan gi økt risiko for 
skader på nedenforliggende arealer og installasjoner som følge av økt ras/flomfare. I 
medhold av samme forskrift tillates ikke bruk av deponi merket nr. 1, da det vil svekke 
livsmiljøet for arter knyttet til damområdet ved deponiet.  
 
I medhold av forskrift om nydyrking og delegert fullmakt tillater rådmannen i Øyer 
kommune planering av 0,8 daa og nydyrking av om lag 3 daa på eiendommen Rybakken slik 
det er vist på vedlagte kartkopi i målestokk 1: 1500.  
Godkjenningen gjelder på følgende vilkår:  

 Arealet avgrenses til å gjelde parsell nr. 2 og deponi nr. 2 som i henhold til vedlagte 
kartutsnitt.  

 Det tillates ikke deponering av stein og stubber utenfor godkjente areal og deponi.  

 Deponi nr. 2 må ikke overstige en terrengendring på 3 m.  

 Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på det kommunale 
ledningsnettet på grunn av lekkasje/brudd på vann- og spillvannledning som følge av 
utførte tiltak.  

 Det må tas kontakt med netteier (kraftselskap) i god tid før anleggsstart for avtale 
om eventuell befaring på omsøkte tiltak med hensyn til høyspentlinjer og eventuelle 
nedgravde kabler i linjetraséen.  

 Det skal settes igjen en vegetasjonssone på minst 2 m målt ved normal vannføring 
inntil bekken som grenser inntil omsøkte nydyrkingsparsell.  
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 Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på eiendommer, boliger, 
veger mm. på grunn av økt vannføring i nedenforliggende arealer som følge av 
utførte dreneringsarbeider.  

 Dersom det i forbindelse med tiltak 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 verne-
myndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres 
og eventuelt vilkårene for dette.  

 Dersom tiltakene ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenning er gitt, faller 
tillatelsen bort.  

 Ved brudd på forskrift om nydyrking eller vedtak fattet med hjemmel i den, kan 
kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden jf. § 12 i forskrift om nydyrking. 
Videre kan godkjenningen trekkes helt eller delvis tilbake, eller den ansvarlige kan 
ilegges tvangsgebyr, jf. jordlovens § 20.  

 Når arbeidet er ferdig skal kommunen varsles slik at feltet kan kontrolleres/måles 
opp.  

 
GENERELL OPPLYSNING OM KLAGEADGANG  
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, men sendes Gausdal 
kommune, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 2651 Østre Gausdal. 
 
Eirik Rybakken Nordlien påklaget avslaget om tillatelse til overflatedyrking av parsell nr. 1 og 
nr. 3, samt anlegg av deponi nr. 1.  

 Parsell nr. 1: Klager uttaler at parsellen ligger på en morenerygg, med svært stabile 
masser. Det er i forbindelse med etableringen av nytt VA- anlegg i samme område 
foretatt noe graving, som kan bekrefte dette. Klager mener at fordi det ikke er noen 
årssikker bekk i området og at arealet er arrondert slik til at det ikke utgjør noen fare 
for utgraving på parsellen, er risikoen kun knyttet til regnvann og snøsmelting fra 
selve området. Klager mener kommunen sitter på tilstrekkelig informasjon om 
grunnforhold og risikoforhold knyttet til arealet, slik at det ikke skulle være 
nødvendig med noen særskilt grunnundersøkelse. 

 Parsell nr. 3: Klager uttaler at arealet ligger som en liten kuving i terrenget, samtidig 
som det i retningen øst-vest er delvis brattlendt. I området er det nok noen djupere 
vanntilsig, men dette er rett nord for nevnte parsell. Klager viser til etableringen av 
boligfelt nord for parsellen, hvor det ble gjort nødvendige undersøkelser knyttet til 
risikoforhold, som kan brukes som grunnlag i denne vurderingen. Det vises også til at 
det i forbindelse med senere flommer ikke har vært noen problemer knyttet til 
inngrepene på tilgrensende områder. Klager har i tillegg endret mening og ønsker 
ikke lenger å bygge traktorveg på parsellen. 

 Deponi nr. 1: Klager mener området ikke kan kalles deponi, da det er snakk om å 
heve grasbakken slik at den står bedre mot framtidige flommer. Det er ikke snakk om 
utfylling eller å heve det som er normal vannstand i Lågen, men en praktisk måte å 
bruke stein/masse som er til overs fra dyrkingen på parsell nr. 1, for å heve 
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flomutsatt areal. Intensjonen er i følge klager å unngå noe som påvirker dyrelivet i 
vannkanten. 

 
Lovgrunnlaget: 
Forskrift om nydyrking § 3, 2. ledd definerer fulldyrking: «Med fulldyrking menes rydding og 
bryting til vanlig pløyedybde slik at arealet kan nyttes til åkervekster eller til eng og beite 
som kan fornyes ved pløying.» Overflatedyrking defineres i § 3 i nevnte lov, 3. ledd: «Med 
overflatedyrking menes rydding og sletting av overflata slik at maskinell høsting er mulig.»  
 
§ 4 i samme forskrift regulerer godkjenning av nydyrking: «Nydyrking kan bare skje etter 
plan godkjent av kommunen. Planen skal utarbeides av den som vil sette tiltaket i verk. Det 
kan settes vilkår for godkjenningen.» § 5 sier videre at: «Ved avgjørelsen skal det legges 
særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og 
kulturlandskapsverdiene, jf.  § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det tas hensyn til 
om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er.» 
 
Det stilles også krav til saksforberedelse i § 9: «Før vedtak treffes, skal kommunen innhente 
de uttalelser som er nødvendige, jf. § 1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som 
mulig. Hensynet til natur- og kulturlandskapsverdier skal vurderes for større områder 
uavhengig av eiendomsgrenser. Fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der 
nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier, jf. § 3. Det skal settes en uttalefrist på minst 
en måned. Dersom det i planen for nydyrking ikke er tatt hensyn til miljøkvaliteter, jf. § 3 
fjerde ledd, kan kommunen kreve at det utarbeides alternative løsninger.» 
 
VURDERING: 
Klagefrist: 
Melding om vedtak ble utsendt 31.10.2016. Klagen er datert 20.11.2016 og registrert og 
mottatt 21.11.2016. Klagen ansees for å være innkommet innen klagefristens utløp jf. 
forvaltningslovens § 29. 
 
Klage på avslag av deler av søknad: 
Nydyrkingsforskriften åpner for å godkjenne dyrking ut fra oversendt plan. Det er det 
ideelle, dersom planen er tilstrekkelig opplyst og detaljert og ivaretar alle hensyn som 
rådmannen mener det er nødvendig blir ivaretatt. Dersom planen er utilstrekkelig, eller er 
utydelig i forhold til nødvendige hensyn som må ivaretas, kan kommunen velge å avslå 
søknaden om nydyrking, innvilge deler av den eller innvilge søknaden på vilkår om at 
dyrkingen utføres i samsvar med vilkår eller ivaretar nødvendige hensyn. I denne saken har 
kommunen kun innvilget deler av søknaden. Den resterende planen er hverken tilstrekkelig 
dokumentert med hensynet til sikkerheten for jernbanen (parsell nr. 1, parsell nr. 3 og 
deponi nr. 1) eller hensynet til det biologiske mangfoldet knyttet til damområdet ved deponi 
nr. 1. 
 
Avslag på overflatedyrking av parsell nr. 1 
Nydyrkingsforskriftens § 4 sier at nydyrking bare kan skje etter plan godkjent av kommunen. 
I henhold til § 9 skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, og ellers sørge 
for at saken er så godt opplyst som mulig. Jernbaneverket er negative til tiltaket inntil det 
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foreligger en fagkyndig vurdering (vassdragsteknisk fagkyndig) som viser at sikkerheten til 
jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Parsellen er et 7,5 daa stort areal med beliggenhet mellom 0 – 100 meter vest for 
jernbanen. Arealet har en gjennomsnittlig helling mot jernbanen på 21 %. Klager ønsker å 
fjerne stubbene på parsellen for å anlegge et godt beite. I klagen uttales det at 
grunnundersøkelser gjort i forbindelse med tidligere etablering av V/A- anlegg i nærheten av 
parsellen skal legges til grunn som tilstrekkelig dokumentasjon av grunnforholdene på 
området, slik Jernbaneverket etterspør.  
 
Øyer kommune, virksomhetsområde V/A gjennomførte ingen grunnundersøkelser i 
forbindelse med etablering av nytt V/A anlegg i nærheten av omsøkt areal. De har i et 
tilbudsdokument i planleggingen av anlegget uttalt at grunnen på området består av 
«grusige morenemasser.» Siden det ikke foreligger en fagkyndig vurdering på omsøkt areal, 
finner rådmannen det ikke tilrådelig å overprøve høringsuttalelsen fra Jernbaneverket og 
kan ikke godkjenne tiltaket. 
 
Avslag på overflatedyrking av parsell nr. 3 
Nydyrkingsforskriftens § 4 sier at nydyrking bare kan skje etter plan godkjent av kommunen. 
I henhold til § 9 skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, og ellers sørge 
for at saken er så godt opplyst som mulig. Jernbaneverket er negative til tiltaket inntil det 
foreligger en fagkyndig vurdering (vassdragsteknisk fagkyndig) som viser at sikkerheten til 
jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Parsellen er et 35 daa stort areal med beliggenhet 300 – 500 meter vest for Jernbanen. 
Arealet har en gjennomsnittlig helling mot jernbanen på 22 %. Klager ønsker å legge om en 
tursti som går gjennom parsellen, samt å fjerne mesteparten av stubbene. I klagen uttales 
det at grunnundersøkelser gjort i forbindelse med tidligere etablering av boligfelt lenger 
nord for parsellen skal legges til grunn som tilstrekkelig dokumentasjon av grunnforholdene 
på området, slik Jernbaneverket etterspør.  
 
Etter kommunens vurdering vil eventuelle grunnundersøkelser gjort i boligfeltområdet ikke 
være tilstrekkelig dokumentasjon, fordi arealene ikke er sammenlignbare. Parsellen har en 
større helling enn boligfeltet, avstanden mellom arealene er for stor og det er anlagt grøfte- 
og overvannssystem i boligfeltet som håndterer avrenning. Siden det ikke foreligger en 
fagkyndig vurdering på omsøkt areal, finner rådmannen det ikke tilrådelig å overprøve 
høringsuttalelsen fra Jernbaneverket og kan ikke godkjenne tiltaket. 
 
Avslag på anlegg av deponi nr. 1 
Nydyrkingsforskriftens § 4 sier at nydyrking bare kan skje etter plan godkjent av kommunen. 
I henhold til § 9 skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, og ellers sørge 
for at saken er så godt opplyst som mulig. Fylkesmannen og NVE er negative til anlegg av 
deponi på vestsiden av gårdsdammen. Det er tidligere registrert småsalamander i dammen, 
en art som er i tilbakegang som følge av igjenfylling og drenering av yngledammer. 
Fylkesmannen er usikker på status til småsalamander i denne dammen, men mener det er 
viktig å ta vare på slike dammer som i tillegg til småsalamander kan huse en rekke andre 
viktige og sjeldne vanninnsekter. Fylkesmannen vil derfor rå kommunen til å legge deponiet 
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på et annet sted, eventuelt flytte det så langt unna at det ikke vil skade dyrelivet i dammen. 
Jernbaneverket er også negative til tiltaket inntil det foreligger en fagkyndig vurdering 
(vassdragsteknisk fagkyndig) som viser at sikkerheten til jernbanen vil bli tilstrekkelig 
ivaretatt.  
 
Deponiet omfatter et ca. 0,5 daa stort areal som grenser inntil en dam som ligger ved 
jernbanen. På befaring den 2.6.2016 stod deponiområdet under vann. Klager ønsker å heve 
grasbakken slik at den kan stå bedre mot framtidige flommer. Det er ifølge han ikke snakk 
om utfylling eller å heve det som er våtmark, ved normal vannavstand i Lågen. Til heving av 
grasbakken skal det brukes stein og røtter fra nydyrkingen.  
 
Etter kommunens vurdering vil anlegg av deponiet føre til at jordpartikler i større grad vil bli 
vasket ut i dammen, noe som kan framskynde gjengroing og true et eventuelt dyreliv. Det 
foreligger heller ikke en fagkyndig vurdering av arealet som viser at sikkerheten til 
jernbanen vil bli tilstrekkelig ivaretatt. Rådmannen ønsker ikke å overprøve 
høringsuttalelsene fra Jernbaneverket, NVE og Fylkesmannen og kan ikke godkjenne tiltaket. 
 
Konklusjon 
Det har ikke kommet fram momenter i klagen som tilsier at påklagde avslag på vedtaket om 
delvis godkjenning av plan for nydyrking og overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 80/4 
tilhørende 80/1 i Øyer kommune bør omgjøres. Vedtaket bør opprettholdes i sin helhet. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planutvalget tar ikke klagen på vedtak om delvis godkjenning av plan for nydyrking og 
overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 80/4 tilhørende 80/1 i Øyer kommune til følge. Delegert 
vedtak i sak 16/924 med vilkår opprettholdes i sin helhet. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen til endelig behandling. 
 
 
 
Eli Eriksrud Ann Guro Kjernli 
Konstituert rådmann Jordbruksrådgiver 
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SØKNAD OM GLATTKJØRINGSKURS FOR DAMER PÅ LOSNA ISBANE 
SØKER: BRITT-IREN BJERKESTUEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/186     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/17 Planutvalget 14.02.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om glattkjøringskurs for damer på Losna Isbane, mail av 26. januar 2017 fra Britt 
Iren Bjerkestuen 
 
Sammendrag: 
Britt-Iren Bjerkestuen søker om å arrangere damenes dag på Losna Isbane søndag 26. 
februar 2017. Arrangementet vil være for påmeldte damer som i trygge omgivelser ønsker å 
lære å beherske bilen bedre på vinterføre. Etter reguleringsbestemmelsene om åpningstider 
for Losna Isbane skal det ikke være kjøring på søndager, men det kan gis dispensasjon fra 
tidene til spesielle arrangementer, etter egen søknad.  
Etter rådmannens vurdering er det positivt at det arrangeres egen dag for damer på Losna 
Isbane. Rådmannen mener at dette arrangementet ikke vil representere vesentlig støy, 
sjenanse eller ulempe for omgivelsene, og foreslår med hjemmel i pkt 2.5 i 
reguleringsbestemmelsene for Losna Isbane at det gis dispensasjon for å arrangere 
glattkjøringskurs for damer søndag 26. februar 2017, kl 12.00 – 15.00. 
 
Saksutredning: 
Britt-Iren Bjerkestuen søker om å arrangere damenes dag på Losna Isbane søndag 26. 
februar 2017. Arrangementet vil være for påmeldte damer som i trygge omgivelser ønsker å 
lære å beherske bilen bedre på vinterføre.  
Grunnen til at man ønsker å arrangere dette på en søndag, og ha en egen dag for damer, er 
fordi man har fått tilbakemelding om at mange damer kvier seg for å kjøre på lørdager, da 
det kan det være opp til 100 biler på isbana, samtidig som tempoet er høyt og det kan føles 
sjenerende å kjøre sakte. 
 
Under arrangementet blir det kun kjørt med registrerte kjøretøy som er EU godkjent. Det 
blir foretatt støymåling. I tillegg dreier dette seg stort sett om standard kone-biler som ikke 
bråker mye og det blir kjørt med lavt turtall. 
 
Kjøringen vil foregå mellom kl 12.00 og 15.00. 
 
Bruk og drift av Losna Isbane er regulert gjennom Reguleringsbestemmelser for Losna 
Isbane,  vedtatt Kommunestyret 02.09.2010, samt etter Bruks- og Driftsinstruks for Losna 
Isbane, datert 15.12.2010. 
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I reguleringsbestemmelsene pkt 2.4 er det oppgitt følgende åpningstider for isbanen: 
Lørdager kl 12.00 – 18.00, 3 kvelder i uka kl 18.00 – 21.00 (hverdager), og dagtid 10 dager 
(hverdager) kl 10.00 – 16.00 for øvelseskjøring for utrykningskjøretøy. Banen kan brukes 
f.o.m.  3. januar  t.o.m. 15. mars. 
Etter pkt 2.5 kan det gis dispensasjon fra tidene til spesielle arrangementer, etter egen 
søknad.  
Det er tidligere gitt dispensasjon fra tidsbestemmelsene for ulike arrangementer. 
 
Vurdering: 
Etter rådmannens vurdering er det positivt at det arrangeres egen dag for damer på Losna 
Isbane. I forhold til trafikksikkerhet er det viktig å holde kunnskapen om kjøring på 
vinterføre ved like. Det er også viktig at dette skjer i trygge omgivelser og at kjøringen kan 
tilpasses eget ferdighetsnivå.  
I år kom man sent i gang med kjøring på Losna Isbane pga at det har vært lite snø, noe som 
er viktig for sikkerheten på bana.  Det er derfor veldig stor pågang av kjørere innenfor vanlig 
åpningstid.  
Kjøringen vil foregå innen et begrenset tidspunkt, fra kl 12.00 – 15.00, samtidig som det vil 
bli brukt vanlige biler. Rådmannen mener derfor at dette arrangementet ikke vil 
representere vesentlig støy, sjenanse eller ulempe for omgivelsene.  
Rådmannen foreslår med hjemmel i pkt 2.5 i reguleringsbestemmelsene for Losna Isbane at 
det gis dispensasjon for å arrangere glattkjøringskurs for damer på Losna Isbane søndag 26. 
februar 2017, kl 12.00 – 15.00. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pkt 2.5 i reguleringsbestemmelsene for Losna Isbane gis det dispensasjon for 
å arrangere glattkjøringskurs for damer på Losna Isbane søndag 26. februar 2017, kl 12.00 – 
15.00. 
 
Det settes som vilkår for tillatelsen at arrangementet gjennomføres iht 
reguleringsbestemmelser og bruks- og driftsinstruks for Losna Isbane. 
 
 
 
 
Eli Eriksrud Sigbjørn Strand 
Konstituert rådmann 
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REFERATER 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/289     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/17 Planutvalget 14.02.2017 
 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Miljødirektoratet datert 08.02.2017; Beslutning om ekstraordinært uttak av jerv i 
deler av Oppland i februar 2017. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Eli Eriksrud Laila Odden 
Konstituert rådmann 
 
 


