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DISPENSASJON FRA KOMMUEDELPLANEN, GBNR 155/1/31 - SKIKAFÈ - PELLESTOVA 
 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: GBNR 155/001/031  
Arkivsaksnr.: 18/486     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/18 Planutvalget 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad, mottatt 23.2.2018 
Geo-analyse 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsmerknader 
Reguleringsplanen for Pellestova, vedtatt 26.1.2006 
Kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007 
 
 
Sammendrag: 
Pellestova hotell AS har søkt om dispensasjon for å føre opp ny skikafe ved Pellestova. 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra Kommunedelplanen for Øyer sør. 
Ut fra en samlet vurdering har rådmannen funnet at fordelene ved å gi dispensasjon vil 
være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
 
Saksutredning: 
RAM arkitektur søker på vegne av tiltakshaver Pellestova hotell AS, fester på gbnr. 155/1/31 
om dispensasjon for å føre opp ny frittliggende skikafé. Statskog er grunneier på deler av 
arealet.  Søknaden er datert 23.2.2018. 
 
Området det søkes dispensasjon for ligger ved Pellestova hotell. Pellestova ligger langs 
Hundersætervegen og ved Hundersætra i Øyer statsallmenning, på grensa mellom 
kommunedelplanen for Øyer sør og kommuneplanens arealdel.  Området ligger i skrånende 
terreng, men det er også flate område innenfor planområdet Pellestova. Området er åpent 
og lite vegetert. Skikaféen er tenkt plassert inntil hovedløypekrysset på Pellestova, nedenfor 
leilighetsbygg B1 og parkeringsplassen foran hotellet.  
 
Bakgrunnen for søknaden er at planlagt skikafé ligger rett utenfor reguleringsplanen for 
Pellestova. Gjeldende reguleringsplan for Pellestova er regulert til herberge og bevertning, 
og det er i planen åpnet opp for bygging av kafé. Høydene er innenfor gjeldende gesims og 
mønehøyder, samt utnyttelsesgrad, men det er behov for å søke dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan med tanke på plassering av bygningen. Skikaféen ligger i hovedsak 
innenfor området som i kommunedelplanen for Øyer sør er avsatt til næring, mens en 
mindre del ligger på område avsatt til LNF4.  På bakgrunn av søknaden med plassering av 
skikaféen utenfor reguleringsplanen for Pellestova er det behov for en dispensasjon fra 
kommunedelplanen for Øyer sør. 
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Utsnitt av reguleringsplan, og Kommunedelplan, samt foreslått plassering av skikafé 
 
Endringen det søkes dispensasjon for er en del av en større reguleringsprosess som er 
igangsatt. Planprogrammet for reguleringsplanen ble fastsatt av kommunestyret den 
14.12.2017, KST sak 97/17. Det søkes dispensasjon for dette tiltaket for å kunne igangsette 
bygging og gjennomføre byggetiltaket for at det kan stå ferdig til neste skisesong. 
Planprosessen vil regulere inn tiltaket, men denne prosessen forventes å ta vesentlig lengre 
tid, samt at det er ikke ønskelig med bygging av skikaféen tett inntil skiløypa vinterstid.  
 
BEHANDLING ETTER JORDLOVEN: 
Det arealet som faller utenfor det som er avsatt til næring er definert som dyrkbar jord. Det 
betyr at en ev. dispensasjon for omdisponering til annet arealformål eller oppsett av bygg 
krever behandling etter jordloven § 9. Siden arealet ligger i statsallmenning, trengs det ikke 
delingstillatelse etter § 12, da fjelloven går foran jordloven. 
 
Dersom dyrkbar jord, som ikke er regulert til annet formål, skal brukes til andre formål, må 
dette behandles etter 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.» 
 
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.  
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Det skal også legges vekt på om det er andre alternativer løsninger. En omdisponering i 
dette tilfellet vil ikke komme i konflikt med landbruket i området. Det ligger inntil området 
som er avsatt i kommunedelplan Øyer sør. Området er markert som myr, og det vil neppe 
være særlig aktuelt å dyrka på kort sikt. Nå skal jordloven ta hensyn til langsiktige 
forvaltningen av dyrkbar mark, slik at selv om det ikke akkurat er påregnelig med 
oppdyrking, kan det komme tider da det vil være behov for det. I forhold til næringsaspektet 
ansees det at omdisponeringen vil gi samfunnsgagn. Så skal det bemerkes at kafeen kunne 
vært plassert andre steder. Kommunen finner ut fra en samlet vurdering å kunne gi tillatelse 
til omdisponering av dyrkbar jord, slik at kafeen kan bygges. 
 
 
BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
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, 
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). 
 
Nabovarsling:  
Søknad om dispensasjon er nabovarslet 1.2.2018 til grunneier Statskog SF og styreleder i 
sameiet for Pellestova leiligheter, sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Fjellstyret 
hadde ingen innvendinger til tiltaket og har vanskelig å se at tiltaket vil medføre 
konsekvenser for noen med bruksrett, eller for naturvern og friluftsinteresser. Sameiet 
Pellestova er positive til å utvide planområdet mot sør for å etablere omsøkt skikafé. 
Styreleder for Sameiet har videresendt nabovarslingen til alle 50 leilighetseiere. Fra 
leilighetseierne har det kommet en merknad fra Øyvind Sletten, eier av en leilighet i bygg 
B1. Kort oppsummert mener Sletten at det ikke kan gis dispensasjon på bakgrunn av at 
skikaféen vil ha betydning for utsynet for bakenforliggende leiligheter i bygg B1. Rådmannen 
er av den oppfatning av omsøkt skikafé er lagt så langt ned i terrenget som mulig og på 
samme nivå som skiløypa nedenfor Pellestova. Det er kun en mindre del av bebyggelsen 
som vil gå over to etasjer og dette vil skape minimal innskrenkning av utsikten for 
leilighetene i bygg B1. Når det gjelder Slettens kommentarer til parkeringsplassen i mellom 
bebyggelsen er ikke dette en del av dispensasjonssøknaden og må tas i forbindelse med 
reguleringsplanen.  
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 Plangrunnlag:  
Gjeldende arealformål i Kommunedelplanen for Øyer sør er i hovedsak næring, samt et 
mindre areal avsatt til LNF4. Iht. kommunedelplanens bestemmelser (pkt. 1.1.1 – plankrav) 
skal ikke utbygging finne sted innenfor byggeområdene før området inngår i godkjent 
reguleringsplan.   
 
For arealkategorien LNF gjelder følgende bestemmelse for tiltak:  
«Pkt. 2.1 GENERELT FOR LANDBRUKS-, NATUR - OG FRILUFTSOMRÅDER. I LNF-områdene 
tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan godkjennes iht. PBL §§ 
81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring skal dette tas opp som 
endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.»   
 
«Pkt. 2.3 LNF sone 4 Det er ingen bestemmelser til LNF-4områdene 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. Retningslinjer: 2.3.1 Innen område LNF 4 kan det tillates opparbeidet 
skiløyper og mindre skitrekk som knytter hytteområdene opp mot alpinanlegget og fjellet. 
Tiltaket skal på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene og godkjennes av 
kommunen.» 
 
Vurdering 
Med ovennevnte forhold vurderer rådmannen de ulike planfaglige forholdene av betydning 
for en eventuell dispensasjon.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Området ligger langs Hundersætervegen og i tilknytning til infrastrukturen på Pellestova. 
Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan og omsøkt plassering av skikafé vil ikke endringen 
medføre endring av trafikkgrunnlaget, da hovedtyngden er allerede besøkende skiturister. 
Skikaféen må påkobles eksisterende anlegg for vann og avløp.  
 
Miljø og naturmangfold:  
Gjennomgang av innlands GIS, naturbasekart og kommunens egen geoanalyse viser at det er 
ingen forhold tilknyttet naturressurser og naturgrunnlag, samt at det ikke er registrer 
sårbare arter som taler mot en eventuell dispensasjon for oppføring av skikaféen.  
 
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. 
 
Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 
området.  
 
Samfunnssikkerhet og vassdrag:  
Det er ikke registrert flomveier eller problemer i tilknyttet til bekken som går øst for planlagt 
skikafé. Avstand fra planlagt skikafé til bekken er ca. 40 meter og etter kommunens 
vurdering så lang unna at dette ikke er til ulempe for omsøkte tiltak.  



  Sak 31/18 

 

 Side 7 av 52   

 

 
Jordvern/landbruk:  
Markslag er delvis bebygd og myrlendt. Uttalelsen fra landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen er innhentet, og tatt inn i sin helhet nedenfor.  
 
Landbruksfaglig uttalelse:  
Det er tenkt et bygg som går litt utenfor det som er regulert til formålet, og ligger som LNF i 
kommunedelplan for Øyer sør. Arealet ligger som myr i AR5, men er dyrkbart. Det går 
beitedyr i området, og utgjør en ressurs i så måte. Likevel utgjør ikke noen hundre m2 noe 
stort inngrep ut over det som allerede ligger der. Det bemerkes at det kan se ut som om det 
er satt av lite plass på utsiden av kafeen til uteområde. Vi ser at dette kan bli et populært 
sted, og at det bør avsettes tilstrekkelig plass til utenfor. Når det gjelder parkering så mener 
søker at dette kan avklares senere, og at det er tilstrekkelig med parkering. Ut fra 
landbrukshensyn, og hensynet til langsiktig forvaltning av utmarksressursene bør alle 
utvidelser som er tenkt, bli presentert samtidig. Ut fra dette legges det til grunn at det ikke 
vil være behov for parkering utenfor område som er regulert eller avsatt i kommunedelplan 
Øyer sør. 
 
Høring:  
Høringen av dispensasjonssaken ble sendt til regionale myndigheter den 23.3.2018 med 
høringsfrist den 25. april. Det kom inn 2 høringsuttalelser innen fristen, mens Fylkesmannen  
merknad kom den 3.5.2018 og NVEs merknad den 7.5.2018. 
 
1. Oppland fylkeskommune, datert 17.4.2018.  

Oppland fylkeskommune hadde ingen merknader til dispensasjonen. Fylkeskommunen 
gjør kommunen oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir 
funnet automatiske fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses 
og melding snaret sendes Kulturminne myndighetene.   
 Rådmannen har dette med som et vilkår i vedtaket. 

2. Statens vegvesen, datert 25.4.2018. 
Statens vegvesen har ikke merknader til at det gis dispensasjon, selv om det burde vært 
ivaretatt som en del av det pågående reguleringsarbeidet. Statens vegvesen har innspill 
på at det bør settes krav til utomhusplan og at utearealene opparbeides rundt skikaféen 
for å sikre god funksjonell og estetisk sammenheng med øvrig bebyggelse og utearealer i 
tilknytning til bygget. 
 Rådmannen tar merknaden til etterretning og innarbeider det som et vilkår i 
vedtaket. 

3. Fylkesmannen i Oppland, datert 3.5.2018 
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til at det blir gitt dispensasjon, men ideelt 
sett burde saken vært behandlet gjennom en reguleringsplan for å sikre god og 
funksjonell tilpasning til eksisterende bygningsmasse og aktiviteter i området. 
 Rådmannen tar merknaden til orientering. 

4. NVE, datert 7.5.2018 
NVE har ikke innvendinger mot at det gis dispensasjon til tiltaket såfremt byggteknisk 
forskrifts krav om sikkerhet mot flom er ivaretatt, og at tiltaket ikke berører allmenne 
interesser knytta til vassdraget negativt.  
 Rådmannen tar merknaden til orientering. 
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Arealformål og omsøkt skikafé 
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.  Det 
andre vilkåret i pbl § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
I gjeldene kommunedelplan for Øyer sør er store deler av omsøkt areal avsatt til 
næringsformål. Før en utbygging kan gjennomføres på dette området må det foreligge en 
godkjent reguleringsplan. På bakgrunn av dette må det dispenseres fra plankravet i pkt. 
1.1.1 i kdp Øyer sør.  Rådmannen har foreløpig vurdert det dit hen at det kan gis 
dispensasjon for oppføring av skikaféen ved Pellestova før endringen av varslet 
reguleringsplan er vedtatt. Bakgrunnen for dette er at dersom skikaféen skal avvente 
reguleringsplanen vil ikke skikaféen være klar til neste skisesong, da utbygger er avhengig av 
oppstart våren 2018 for ferdigstillelse innen skisesongen 18/19. Varslet reguleringsplan kan 
tidligst være vedtatt høsten 2018. Rådmannen ser at både Pellestova hotell og 
dagsturistene i området har nytte av at serveringstilbudet utvides i området, da området 
Ilsetra - Pellestova er det største utfartsområde for langrenn i kommunen. 
 
Selv om rådmannen åpner opp for bygging av ny skikafé før reguleringsplanen er vedtatt, vil 
rådmannen foreslå at det stilles vilkår om at det ikke gis ytterligere dispensasjoner ved 
Pellestova. Bakgrunnen for dette vilkåret er at rådmannen ønsker at det ikke gjøres 
ytterligere endringer innenfor området før man har sett på Pellestova i en helhet gjennom 
revideringen som er igangsatt. 
 
Bruksarealet på omsøkt skikafé er på ca. 400 m2 og i forhold til området avsatt til LNF4 vil ca. 
100 m2 ligge innenfor LNF4-formålet i kommunedelplanen. Innenfor LN4 områdene skal 
utbygging som ikke er tilknyttet stedbunden næring tas opp gjennom endring av 
kommunedelplanen eller som dispensasjon. På bakgrunn av byggets omfang som faller 
innenfor LNF4 ser kommunen det dit hen at det er naturlig å avklare dette gjennom 
dispensasjonsbehandling. Med tanke på vurderingene som er gjort ovenfor (miljø og 
naturmangfold, samfunnssikkerhet og vassdrag, landbruk etc.), samt at områdene rundt er 
bearbeidet mener rådmannen at intensjonen i kommunedelplanen for Øyer sør ikke blir 
tilsidesatt.   
 
Foreslått skikafé skal legges skånsomt i terrenget og vil ikke ha vesentlige negative 
virkninger for bebyggelsen i bakkant, da det kun er en mindre del som etableres i to etasjer. 
Rådmannen foreslår på bakgrunn av merknad at det settes krav til utomhusplan i 
forbindelse med behandlingen av byggesaken. Utomhusplanen skal vise hvordan 
utearealene i tilknytning til bygget skal opparbeides. 
 
I all hovedsak vil taket på skikaféen ligge ca. 1,5 meter over eksisterende parkeringsplass.  
Rådmannen mener at dette ikke vil forringe utsikten til bakenforliggende bygg. Skikaféens 
hovedetasje vil ligge på samme høyde og i umiddelbar nærhet til skiløypene som ligger øst 
for Pellestova, se ortofoto og utsnitt fra skisporet.no   
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Ortofoto og foreslått plassering av skikafè                       Utsnitt fra skisporet.no 
 
 
Området der skikaféen foreslås anlagt ligger utenfor arealet som festes i dag, slik at det er 
nødvendig med å utvide dagens festeareal for Pellestova. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Etter jordloven § 9 gis det tillatelse til omdisponering av inntil 200 m2 til oppføring av 
kafebygg på Pellestova som omsøkt. 
 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny skikafé i området ikke fører til 
vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommunedelplanen for Øyer sør. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad, 
mottatt 23.2.2018, om oppføring av skikafé, kan aksepteres behandlet. I tillegg gis det 
dispensasjon for fradeling av ny festetomt som tilleggsareal.  
 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår.  
 

 Det skal opprettes ny festegrunn for skikaféen som skal sammenføyes med gnr. 155 bnr. 
1 og fnr. 31 

 Det skal i forbindelse med behandlingen av byggesaken utarbeides en utomhusplan i 
målestokk 1:200 som skal vise opparbeidelse av utearealer i tilknytning til bygget. 

 Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 15.5.2020, bortfaller tillatelsen. 

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på 5 m, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
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gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene 
for dette. 

 Øyer kommune vil ikke gi ytterligere dispensasjoner i tilknyttet til Pellestova før ny 
reguleringsplan er vedtatt. 

 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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DISPENASJON FRA HAFJELLTOPPEN FJELLGREND - PLANID 111 - GBNR 12/141 - 
FRITIDSBOLIG OG GARASJE - GEITRYGGEN 128 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 012/141  
Arkivsaksnr.: 18/195     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/18 Planutvalget 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Dispensasjonssøknad, 2.3.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at det innvilges dispensasjon slik at det tillates at det bygges garasje 
med sokkel, og at sokkelen benyttes til anneks. Utnyttelsesgrad og andre forhold satt i 
bestemmelsene avklares i byggesak. 
 
Saksutredning: 
Gausa AS søkte 23.1.2018 om å få føre opp hytte, anneks og garasje på gnr/bnr 12/141. I 
foreløpig svarbrev, 2.2.2018, opplyses det om at det må søkes om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene for garasje med sokkel, der anneksfunksjonen er i sokkelen. 
 

 
I dispensasjonssøknaden vises det til at 
tomtens beskaffenhet legger til rette for at 
bygninger best tilpasses tomten med en 
sokkel. I reguleringsbestemmelsene er det 
åpnet for at hytter kan bygges med sokkel, 
men det angis ikke bestemmelser for sokkel på 
de øvrige bygningene. Det søkes derfor 
dispensasjon for å bygge garasje med sokkel. I 
sokkelen ønsker de å ha anneks. 
 
Reguleringsbestemmelsene tillater tre bygg pr 
tomt. Søker er innforstått med at deres 
løsning gjør at bygningsfunksjonene da blir 
brukt opp selv om det kun bygges to bygg. 
 

Berørte naboer er varslet i byggesaken, og det ansees derfor ikke nødvendig å foreta ny 
høring av dispensasjonen. 
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Gnr/bnr 12/155, som er nærmeste nabo, har også løst anneks- og garasjefunksjon på 
samme måte som det her omsøkes. 
 
 
Generelt om dispensasjon: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må, etter en 
samlet vurdering, fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved å 
nekte. Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes skal naboer varsles. Regionale og 
statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før 
det gis dispensasjon fra planer, plankrav eller forbudet i § 1-8. 
 
Vurdering: 
Dispensasjonen omhandler kommunens tolkning av reguleringsbestemmelser, samt 
dispensasjonssøknad for å kunne bygge sokkel under anneks. Rådmannen anser ikke dette 
som ansvarsområde for regionale og statlige myndigheter. Regionale og sentrale 
myndigheter er av den grunn ikke hørt i denne konkrete saken. Vedtak i saken sendes som 
kopi til myndighetene. De har klagerett på vedtaket. 
  
Reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen fjellgrend ble sist vedtatt 28.3.2006. 
 
I pkt 4.3 står det blant annet: «Bygningers plassering skal tilpasses tomta best mulig, bl.a 
skal dype skjæringer og fyllinger (stein og løsmasser) unngås. Hovedmøneretningen skal 
legges parallelt med kotene på plankartet.» 
 
I pkt. 4.4 står det blant annet: «På den enkelte hyttetomt kan det maksimalt oppføres 3 
bygninger; hytte, anneks og uthus/garasje. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for 
hytte/anneks/garasje skal ikke overstige 200 kvm. BYA skal ikke overstige 15% av tomtens 
areal. Anneks/uthus skal hver ikke overstige 30 kvm BYA. Garasje skal ikke overstige 40 kvm 
BYA. (…) På tomter der terrengforholdene ligger til rette for utnyttelse av sokkel kan 
hovedhytta alternativt  bygges med underetasje. Maksimal mønehøyde 8.7 m og maksimal 
gesimshøyde 5.55 m over ferdig grunnmur (sokkelfasade). Underetasjen skal ha materialbruk 
som harmonerer med hovedfasaden; f.eks. tre, naturstein, skifer. Synlig grunnmur under 
sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy. » 
 
Det som det skal tas stilling til i denne saken er om det er anledning til å dispensere fra 
bestemmelsene med hensyn til sokkel for andre bygg enn hytta, samt om det er anledning 
til å kombinere anneks og garasje istedenfor uthus og garasje. 
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Bestemmelsene åpner for at tomtene kan bebygges med tre bygg: hytte, anneks og 
uthus/garasje. Kommunen tolker denne bestemmelsen slik at tomten kan bebygges med 
hytte, anneks og et bygg som kan være enten et uthus eller en garasje eller et bygg med 
kombinert formål innenfor disse to typene.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er ønskelig å «fremtvinge» dårlige løsninger for 
å kunne tilpasse seg reguleringsbestemmelsene, og anbefaler at det innvilges dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsene slik at det på denne tomten tillates hytte og et bygg som har 
kombinert funksjon som anneks og garasje. 
 
For å kunne tillate at funksjonene anneks og garasje bygges i ett og samme bygg er det 
nødvendig å ta stilling til om også garasje kan bygges med sokkel. Rådmannen ser da hen til 
pkt. 4.3 der det står at bygg skal plasseres best mulig i forhold til tomtens beskaffenhet. 
Tomta er bratt, og det ligger godt til rette for at garasje oppføres med sokkel.  
 
Rådmannen mener bygningenes tilpasning til terrenget er viktig. At bestemmelsene kun 
åpner for at hyttene kan bygges med sokkel bør ikke være førende for beslutningen.  
 
Konklusjon: 
Etter en samlet vurdering mener rådmannen at det kan dispenseres fra bestemmelsenes 
pkt. 4.4. I denne konkrete saken ligger de topografiske forholdene til rette for at også 
garasje kan bygges med sokkel. Videre vil den beste løsningen være å tillate at det på denne 
tomten tillates hytte og kombinert bygg anneks/garasje, der annekset utgjør sokkel på 
garasjen. Reguleringsbestemmelsen det dispenseres fra og formålsparagrafen i pbl blir ikke 
vesentlig tilsidesatt. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 slik 
at det på tomt 12/141 tillates å bygge en garasje med sokkel etter søknad. Det tillates videre 
at sokkelen benyttes til anneks. 
 
Utforming og størrelser på de ulike byggene avklares i byggesaken. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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REGULERINGSPLAN 201504 - MOSETERTOPPEN - HAFJELL 
SLUTTBEHANDLING 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201504  
Arkivsaksnr.: 15/1207     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/18 Planutvalget 15.05.2018 
  
 
Vedlegg: 
1. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer 
2. Plankart, datert 12.1.2018 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 12.1.2018 
4. Planbeskrivelse, datert 12.1.2018 
5. ROS-analyse, datert 13.10.2017 
6. Hellningskart, datert 11.10.2017 
7. Flomkart, - flomutredning 
8. Detaljtegning bekkeløp 
9. Byggeområder og vegprofil 
10. Utbyggingsillustrasjon 
11. Warm bed rationale 
12. Sol- og skyggeanalyse 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i saken 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser sist 
revideret 4.5.2018 og med rådmannens forslag til endring etter offentlig ettersyn. 
 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Reguleringsplanen er utarbeidet av 
Structor AS, Lillehammer på vegne av AlpinCo AS 
og Mosetertoppen Hafjell AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet utgjør ca. 270 daa og ligger innenfor 
/ inntil 4 gjeldende regulerings planer: 203 Hafjell 
Alpinsenter øvre del, 115a Hafjell Fjellandsby, 118 
Mosetertoppen og 201108 Gondoltoppen Hafjell. 
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Gjeldende planer 
Den gjeldende reguleringsplanen for områdene legger opp til en tett sentrumsdannelse 
rundt toppstasjonen for Gondolen / restaurant Skavlen og inn mot den eksisterende 
fritidsbebyggelsen på Mosetertoppen. Det legges til rette for næringsbebyggelse med 
utleieleiligheter og utleiehytter, forretning og servering, samt fritidsbebyggelse med 
leiligheter og hytter. 
 
Reguleringsplan id 118 for Mosetertoppen ble vedtatt 28.5.2009. I denne planen var en del 
områder detaljregulert, mens andre deler var flateregulert til fritidsbebyggelse med krav om 
senere detaljregulering.  
 
3.1.2 Reguleringsplaner 

 
 
Figur 2 Gjeldende reguleringsplaner. Planområdet med svart omramming. 
 
Planområdet ligger innenfor eller inntil de gjeldende reguleringsplanene: 
• 118 Mosetertoppen, vedtatt 25.5.2009 
• Hafjell Alpinanlegg øvre del, vedtatt 29.9.1988 
• 115a Hafjell Fjellandsby, vedtatt 26.6.2003, sist endret 2013 
• 201108 Gondoltoppen Hafjell, vedtatt 29.3.2012 
Hele planområdet inngår i allerede vedtatte reguleringsplaner med ulike formål, i hovedsak 
byggeområde og alpinanlegg.  
 
Planprosess 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget i møte 23.1.2018, sak 7/18 og vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Brev datert 1.2.2018 ble sendt berørte naboer/parter og 
regionale myndigheter, samt annonsert i Byavis 1.2.2018 Frist for merknader ble satt til 
16.3.2018. Oppland fylkeskommune fikk forlenget frist for å komme med merknader til 
23.3.2018. Det kom 5 merknader til planforslaget. Disse er gjengitt i sammendrag med 
rådmannens kommentarer, jfr. vedlegg 3. De merknadene som er tatt til etterretning er 
innarbeidet i planforslaget ved sluttbehandling.   
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Vurdering: 
KONSEKVENSUTREDNINGER 
Fylkesmannen i Oppland har tatt opp kommunens vurdering av KU-plikt i sin merknad.  
I planbeskrivelsens kapittel 6 «Konsekvenser av endring i forhold til gjeldende planer, pkt 
6.1» er utvidelse av planområde inn i reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter øvre del, 
nærmere beskrevet.  
 
Når krav til KU ikke ble avklart ved oppstartsmøte 12.6.2016, jfr. referat, hadde dette 
sammenheng med informasjon som forelå på det tidspunkt. I referatet under 
Plantype/planforslag kommenteres det at; «Noe utbygging innenfor alpinsenteret. Omfang 
av dette og bakgrunn må beskrives i planbeskrivelsen».  
I Planbeskrivelsen pkt 6 er utredningsbehov vurdert, beskrevet og svart ut. Etter 
rådmannens vurderinger gir denne konsekvensutredningen de avklaringer som skal ivaretas 
i henhold til KU-forskriften, - med aktuelle utredningstemaer beskrevet og konsekvenser 
vurdert.  Rådmannen mener at en reversering av prosessen med varsling i henhold til KU-
forskriften, med nytt varsel av oppstart av planarbeidet, utarbeidelse av planprogram og 
utredninger, ikke vil bringe nye momenter inn i saken. Rådmannen mener på denne 
bakgrunn det er riktig å gå videre med planprosessen med tanke på sluttbehandling av 
planen. Rådmannen foreslår derfor å legge planen fram for sluttbehandling.  
 
PLANENS OMFANG/DETALJERING MV 
Planen er omfattende med mange byggeområder og avklaringer som krever et høyere 
detaljeringsnivå enn hva en detaljplan kan favne.  Planområdet er stort og omfattende og 
utbygging vil foregå over kanskje et tiår. Med en detaljplan som hadde vært en parallell 
detaljprosjektering av bebyggelsen, kunne det vært mulig å løse mer detaljert utforming av 
bebyggelse, veger med skjæringer/fyllinger, parkering mv. Situasjonsplanen som var vedlagt 
1. gangs behandling er tatt ut som plandokument. Denne var kun av veiledende art og 
hadde ikke en tilstrekkelig detaljering forankret i en konkret detaljert utbygging mht. 
realisering.  
 
I planen er det derfor gitt mer detaljerte føringer for parkering (under terreng), ikke rygging 
ut i adkomstveger dersom parkering legges på terreng, krav til bebyggelse i terreng brattere 
enn 1:4, krav til dokumentasjon av inngrep mm.  Etter rådmannens vurderinger må 
avklaringer gjøres underveis og i forbindelse med utbygging av delområder. Det skal lages en 
samlet plan for hele delområdet med tomtedeling, veger med skjæringer/fyllinger, 
parkeringsløsning mv. ved behandling av første byggesak i hvert enkelt delområde.  
 
KLIMA OG MILJØ 
Regionale myndigheter, - Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har 
gjennom flere år etterspurt en bærekraftig utvikling av fritids- og turistområder og større 
fokus på klima- og miljøproblemstillinger i reguleringsplaner.  
 
Status pr. i dag er at krav i forhold til klima og miljø har fått et stadig sterkere fokus med 
omstillinger til «Det grønne skiftet». Det er under utarbeiding en Norsk standard for 
beregning og dokumentasjon av klimagassutslipp som ferdigstilles i løpet av et år. En ny 
teknisk forskrift er under planlegging – TEK20 i 2020. Det er flere kommune som stiller klima 
og miljøkrav men som ikke pr. dato har konkrete krav til tallfestede 
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klimagassutslipp/klimagassreduksjon i forhold til dagens referansebygg (Civitas v/Selvig april 
2018). 
- Klimaloven ble vedtatt 16.6.2017 og vedtatt ikrafttreden 1.1.2018.   
- «Grønn konkurransekraft», rapport i 2016. Regjeringens ekspertutvalg  

kom i denne rapporten med anbefalinger om hvordan Norge kan omstille seg til 
lavutslippssamfunnet i 2050.  

- VEIKART 2050, - er veikart fra blant annet eiendomssektoren, landbruk, 
prosessindustrien, avfall mfl., - som angir tiltak og strategier for å nå klimamålene 
2050  

-  Regional plan for klima og energi i Oppland har som målsetting et  
klimanøytralt Oppland i 2025.  

 
Eiendomssektorens Veikart mot 2050 sier blant annet følgende om strategier og veivalg; 
«Næringsaktører som ønsker å ligge i forkant vil få et konkurransefortrinn når 
rammevilkårene endrer seg. Myndighetene kan akselerere en ønsket utvikling ved å gi 
incentiver. Erfaring fra blant annet elbilincentivene viser at det kan være svært effektfullt. 
Byggeiere som har bygget nye eller rehabilitert til grønne bygg, kan rapportere om at det 
ikke behøver å koste vesentlig mer å stekke seg ut over forskriftskrav. Det koster imidlertid 
ekstra, f.eks. nå å bygge plusshus».  
 
Grønne bygg er lønnsomme 
«Det er viktig å skape en bred forståelse hos alle profesjonelle byggeiere og boligutviklere om 
at grønne bygg er lønnsomme. Byggeiernes rammebetingelser i form av verdisetting av bygg, 
kunde etterspørsel og reguleringer forventes å utvikle seg raskt i «grønn retning». Det er det 
tydelige tegn på allerede. Investorer av næringsbygg og banker og forsikringsselskaper har 
begynt å sette høyere verdi på dokumentert grønne bygg ut fra et risikoperspektiv. De tar 
utgangspunkt i at det vil være ulønnsomt å sitte med en utdatert byggportefølje om 10 år. 
Byggeierne kan og ønsker å påvirke til en ytterligere utvikling av rammebetingelsene for å 
stimulere til et raskere grønt skifte», - se http://byggalliansen.no/wp-
content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf  
 
Fritidsboligkonferansen den 20.4.2018 på Hammer Hotell Lillehammer ga eksempel på 
hvordan hyttemarked og hytteprodusenter kan møte klimautfordringene.  
Arve Noreng i LEVE Hytter presenterte «Nullutslippshytten» - et prosjekt som er utviklet i 
samarbeid med NTNU og ZERO. LEVE Hytter mener det er et marked for denne type hytter 
og stadig flere vil etterspørre hytter med vekt på bærekraftig utvikling, lavt klimagass-
utslipp, reduserte inngrep i natur, fellesløsninger for transport/delebilordninger mv.  
På Brumunddal bygges verdens høyeste trehus. Bygging med tre binder carbon (CO2) som 
gir et lavt CO2-avtrykk / klimagassutslipp.  
 
På bakgrunn av Paris-avtalen og de forpliktelser som etter hvert må følge av den, vil 
rådmannen fremme en mer aktiv holdning til klimautfordringene.  
 
Rådmannen foreslår at merknaden fra Fylkesmannen tas til etterretning og krav til klima og 
miljø innarbeides i bestemmelser for bebyggelsen.  Forslagsstiller ønsker at det skal vises til 
TEK 17, men rådmannen mener TEK gjelder uansett og rådmannen ønsker å motivere 
utbygger til å strekke seg lenger enn det TEK legger opp til. Rådmannen ønsker også å ta 

http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
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høyde for at TEK17 kan bli erstattet før området er ferdig utbygd. 
 
Ny bestemmelse pkt.1.15  
Klima og miljø 
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og 
utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht tomtearrondering, transport og 
kommunikasjonsløsninger. Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og 
byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp.  Klimaregnskap kreves 
ved nybygg større enn 1000 m2 BRA. 
 
ENERGIBRUK OG ENERGILØSNINGER 
«I planbeskrivelsen pkt. 5.9 Energiløsninger, - omtales bruk av energikilde til oppvarming.  
Elektrisk strøm vil være hovedenergikilde utfra bruksfrekvens, styringsmuligheter via nett 
etc.», i følge planens forslagsstiller.  
 
Utbygging skal i utgangspunktet følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk.  
Dagens TEK17 stiller krav til energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap 
14 § 14 1-4. Denne skiller på bebyggelse over/under 1000 m2 bruksareal (BRA).  

TEK 17 § 14- 4 
Bygninger over 1000 m2 BRA skal ha: 
- Energifleksible varmesystemer 
- Tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger 
 
Fra veiledning til TEK17: 
«Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike varmekilder. 
Krav om energifleksible varmesystemer innebærer ikke at man må ha flere varmekilder 
tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle 
varmebærerne vil være vann og luft.  
Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt 
tappevann». 
 
I merknadene fra Fylkesmannen og fylkeskommunen oppfordres Øyer kommune til å ha en 
mer aktiv rolle som planmyndighet i møte med framtidas klimautfordringer. 
Fylkeskommunen forventer at det i et nytt stort anlegg velges alternative energikilder som 
løsning for oppvarming. Strøm er høykvalitetsenergi og i et internasjonalt energimarked vil 
elektrisk strøm produseres med kull, gass, kjernekraft  mv.,  som ikke ønskede energibærere 
med tanke på CO2 utslipp.  
 
Alternative energikilder 
Fremtidens energikilder vil være et mangfold av energikilder. Det vises til solenergi som en 
viktig fremtidig energikilde. Solenergi med solceller forventes å falle til 75 % av dagens pris i 
2030. For at solenergi skal bli en ledende energiform i fremtiden må det forskes på 
alternative materialer. Et av materiale det er store forhåpninger til, er «Perovskitt» som gir 
en høyere effektivitet enn silisium. Oxford Photovoltaics, hvor Statoil er en av investorene, 
skal begynne å selge solceller med silisium kombinert med perovskitt i 2018. Se artikkel av 
Terje Osmundsen: http://energiogklima.no/blogg/ingen-soelenergirevolusjon-uten-dyp-

http://energiogklima.no/blogg/ingen-soelenergirevolusjon-uten-dyp-innovasjon/
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innovasjon/  30.april 2018.  
 
Hvordan omstilling og utvikling av teknologi, nye materialer og energiløsninger vil gi 
tilfredsstillende løsninger innenfor en markedstilpasset økonomi, gjenstår å se. Krav i nye 
forskrifter kan også bli bestemmende for de valg som kan gjøres. Rådmannen mener det er 
riktig å ikke binde opp energibruk og energiløsninger til dagens elektrisitet som 
hovedenergikilde, men stille krav til at energiløsninger skal utredes, ses i sammenheng med 
tilgjengelig teknologi og kommersielt tilgjengelige løsninger på markedet innenfor en 
bærekraftig ramme på det tidspunkt utbyggingen skal gjennomføres. 
 
Rådmannen mener at kravet til energiløsninger blir ivaretatt i bestemmelse 1.15.  
 
LANDSKAP OG TERRENG 
Landskapet er til dels bratt og det er stedvis svært begrenset gjenværende vegetasjon i 
området. Bratte områder mellom bebyggelsen vil være svært sårbare med tanke på inngrep 
for veier, parkeringsplasser mv. I de bratteste områdene er det i bestemmelsene gjort 
tilføyelser i bestemmelser. Blant annet parkering skal tilpasses naturens sårbarhet og 
bratthet i landskapet og skal legges under bebyggelsen i sårbart bratt terreng. 
Presiseringene er lagt inn i bestemmelsene 1.3 og 1.13.  
 
SOL OG SKYGGE 
Det er utarbeidet en sol -og skygganalyse som viser byggeområde BF4. Denne viser 
sol/skyggeforhold den 15.3. fra kl. 12.00 med 1 times intervaller. Fra kl. 14 blir de nærmeste 
byggene liggende i skygge i forhold til FT. Det meste av bebyggelsen vil kveldssol inn fra vest. 
 
PARKERING 
Utfordringer/samfunnsendringer 
I kommunedelplan for Øyer sør var det forutsatt at deler av parkeringen skulle ivaretas 
utenfor planområdet, f.eks. nede i bunnområdet. Dette ville være et reelt bidrag til å 
redusere biltrafikken, spare areal og inngrep i bratt terreng.  
 
I mer urbane strøk er det endringer i den yngre del av befolkningen. Mange velger å ikke ta 
førerprøven for førerkort. Noen eier egen bil men flere går inn på leie eller delebil- 
løsninger, mange velger deleløsninger som f. eks. NaboBil.no. Nye 
boligprosjekter/leilighetsbygg i byområder selges ofte med felles bilordning.  
 
I arbeidet med utvikling av Mosetertoppen bør også klima- og miljøhensyn også omfatte 
areal- og miljøvennlige løsninger mht redusere antall kjøretøy og arealbruk til parkering. 
Rådmannen vil utfordre utbygger å ta problemstillingen med i videre planlegging og 
utbygging.  
 
Parkering er supplert med krav til trafikksikkerhet og tilpasning til terreng mm. Det er tatt 
inn bestemmelser om at parkering under terreng skal tilstrebes mv.   
 

VEGETASJONSSONE 

http://energiogklima.no/blogg/ingen-soelenergirevolusjon-uten-dyp-innovasjon/
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Områder merket VS skal brukes til vegetasjonsskjerm langs vassdrag. Vegetasjonssonen er 
allerede etablert i området og godkjent i forbindelse med hovedplanen for Mosetertoppen 
(Plan ID 118). Alt er bygd og sikret i henhold til gjeldende planer. 
 
BEREDSKAPSMESSIGE FORHOLD 

Dagens hovedveg er til tider utfordrende for brannvesenet. Med denne økningen ber 

brannvesenet om at det må utarbeides alternativ helårsveg dimensjonert for tyngre 

kjøretøy. Utrykningstid er 30 min. 

Rådmannen tar denne merknad til dagens hovedveg til orientering. Dette er et 
beredskapsmessig forhold som må tas opp i en bredere sammenheng som er større enn 
denne planen. Dette vil være et tema som vil bli tatt opp og vurdert i forbindelse med 
revidering av KDP Øyer sør. 
 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

I forbindelse med utleggelse til offentlig ettersyn vedtok Planutvalget følgende tillegg vedr 

utleie i 9 mnd. for bebyggelse regulert til fritids- og turistformål. 

 

Under offentlig ettersyn påpekte AlpinCo at hensikt er å legge til rette for utleie, men 

utleietiden vil i hovedsak være i sesonger når alpinanlegget er i drift. AlpinCo ønsker frihet 

til å ivareta optimale avtaler som sikrer at bebyggelsen blir realisert og at utleieenhetene 

blir disponible i sesongen. AlpinCo ser seg ikke tjent med bestemmelser som kan legge 

føringer/begrensninger for finansiering og gjennomføring av utbygging og drift og ber om at 

punktet tas ut.  

 

Rådmannen mener at bestemmelsene ang. utleietiden er i tråd med departementets 

tolkning av arealformålet. Dersom AlpinCo ikke har til hensikten å ha utleieenhetene i utleie 

i 9 mnd. slik departementet tolker arealformålet er det valgt feil arealformål. Dersom 

AlpinCo ikke ønsker å følge departementet krav til utleie, må det vurderes om området skal 

reguleres til kun fritidsbebyggelse med utleiemulighet. Dersom dette skal vurderes må 

kommunen vurdere om dette er i tråd med overordnede planer i området. Både i 

Moseterplanen (118) og i kdp Øyer sør er det lagt opp til at en andel av området skal 

bebygges med enheter for utleie. Rådmannen foreslår å opprettholde bestemmelsen slik 

den lå ute til offentlig ettersyn. 

 

Forslagsstiller ønsker at rekkefølgebestemmelse pkt 7.5 – ba i sin merknad til planen at 

denne skulle tas ut.  Rådmannen har vurdert bestemmelsene ang. rekkefølgekravet. Dette 

rekkefølgekravet gjelder også flere andre utbyggingsområder innenfor Øyer sør. Hensikten 

til rådmannen er at delområdene skal være med på å bidra til finansieringen og gjennom 

rekkefølgekravet skal dette bidra til at dette blir sikret. Gjennom dialog etter offentlig 

ettersyn har rådmannen og forslagsstiller kommet frem til en omforent løsning, dvs. 

ordlyden på bestemmelsen. Denne endres nå til:  
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«Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan igangsettes skal det være 

sikret et bidrag til gjennomføring av rundkjøring i Aaslettenkrysset, videreføring av gang- og 

sykkelvei på nordsiden av fv. 312 frem til eksisterende g/s-vei ved Solvang skole, samt 

videreføring av eksisterende g/s-vei ved Stenberg til Ensby. Kommunen kan tillate utbygging 

gjennom utbyggingsavtaler som sikrer et slikt bidrag.» 

MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN 
Merknadene ved offentlig ettersyn er gjennomgått med forslagsstiller. Der det er ulike 
interesser, er dette tatt opp i merknader i sammendrag og kommentert.  
 
På bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn, foreslår rådmannen følgende endringer av 
plankart og bestemmelser ved sluttbehandling:  
 
PLANKART 
- Vegskjæringer og fyllinger tegnes inn i plankartet 
- Område F/N1 er justert i areal. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Tillegg pkt 1.3: 
Områder som er brattere enn 1:4 – 1:3 skal fortrinnsvis ikke bebygges. Bygging i slike 
områder kan likevel tillates ved følgende krav: Bebyggelsen skal planlegges med spesielle 
krav til minst mulig inngrep i terreng, minst mulig fotavtrykk ved liten bredde(dybde) eller 
trapping / terrassering av bebyggelsen. Oppfylling for uteplass foran bebyggelsen tillates 
ikke, uteplasser som balkonger/veranda/altan skal være på søyler eller inntrukket innenfor 
byggets fotavtrykk. Parkering under terreng skal vurderes iht. § 1.8. 
 
Tillegg 1.8. Parkering 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. Dette gjelder ikke minst i bratt terreng der terrenginngrep vil bli store. Dersom 
parkering legges på terreng skal denne ivareta trafikksikkerhetsmessige forhold og barn og 
unges sikkerhet. Parkering med rygging ut i adkomstveg tillates ikke.  
 
Endring 1.13 
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500. 
  
Tillegg 1.13 
Alle byggesøknader skal vise terrengsnitt som ivaretar krav til utforming og stigningsforhold. 
Det må vises kote-satte snittegninger for eksisterende- og planlagt terreng, adkomstveg 
med stigningsforhold, etasjer for bebyggelse som viser skjæringer og fyllinger i terreng. 
 
Ny bestemmelse 1.15: 
Klima og miljø 
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og 

utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht tomtearrondering, transport og 

kommunikasjonsløsninger. Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og 
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byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp.  Klimaregnskap kreves 

ved nybygg større enn 1000 m2 BRA 

 
Tillegg pkt 2.2 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. 
 
Tillegg 2.3: 
For områdene F/N skal delformålet varehandel maksimalt utgjøre 1500 m2 BRA. 
 
Tillegg 2.6 FT/BFK 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. 
  
Tillegg 2.9.1: 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. 
 
Endring 2.9.3  
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 1,5 m. 
 
Ny bestemmelse 2.9.4: 
Materialer og farger 
Utbygging skal ta utgangspunkt i en bærekraftig materialbruk. Materialbruk og fargevalg skal 
harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger. 
Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot omgivelsene 
tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit. Torv skal benyttes som 
taktekking på alle bygg, unntatt der flate tak er tillatt. Der hensynet til bærekraftig utvikling 
er i konflikt med reflekterende flater og materialvalg (eks solpaneler/solceller), går hensynet 
til bærekraftig utvikling og materialvalg foran.  
 
Tillegg 2.10: 
Arealene skal istandsettes slik at de kan brukes som turveger/turstier sommerstid. 
 
Tillegg pkt 3: 
Terrenginngrep med skjæringer/fyllinger langs veg skal istandsettes og revegeteres med 
stedegen vegetasjon innen ett år etter at vegen er etablert. Eventuelle murer langs veg skal 
bygges med stedegen naturstein. 
 
Endring pkt 7.5  
Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan igangsettes skal det være 
sikret et bidrag til gjennomføring av rundkjøring i Aaslettenkrysset, videreføring av gang- og 
sykkelvei på nordsiden av fv. 312 frem til eksisterende g/s-vei ved Solvang skole, samt 
videreføring av eksisterende g/s-vei ved Stenberg til Ensby. Kommunen kan tillate utbygging 
gjennom utbyggingsavtaler som sikrer et slikt bidrag 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
revidert 4.5.2018 som inneholder rådmannens forslag til endring etter offentlig ettersyn. 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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PLANID 160C - REGULERINGSENDRING MUSDALSÆTER HYTTEGREND 
SLUTTBEHANDLING 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 160c  
Arkivsaksnr.: 17/1179     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/18 Planutvalget 15.05.2018 
  
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 10.1.2018 
Reguleringsbestemmelser, datert 22.1.2018 
Planbeskrivelse, datert 22.1.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, PU-sak 11/18, den 13.2.2018 
 
Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Musdalsæter hyttegrend», datert 10.1.2018 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.1.2018. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller 
Planforslaget er utarbeidet av Musdalsæter hyttegrend 
 
Beliggenhet 
Musdalsæter ligger på Tretten i Øyer kommune, nær kommunegrensa mot Gausdal.  
 
Gjeldende planer 
Reguleringsplanen for Musdalsætra hyttegrend ble vedtatt av Øyer kommunestyre i 2007. 
Planen ble utvidet i 2012, og det er vedtatt noen mindre endringer i 2013 og 2017. 
 
Planforslaget  
Planforslag består av to endringer: 
 
1. Økning av tillatt inngjerdet areal på hver hyttetomt fra 300 m2 til 400 m2, i tillegg til mer 

detaljerte bestemmelser om gjerdeutforming.  
 
Gjeldende bestemmelse: 
«Etter søknad kan inntil 300 m2 av tunet gjerdes inn med et sammenhengende gjerde. 
Bygninger som fungerer som en del av gjerdet, skal ikke regnes som inngjerdet areal. 
Gjerdet kan ha en maks. høyde på 1,2 m og skal være av type skigard. Eier har ansvar for 
at bygninger og gjerde er sikret, slik at beitedyr ikke går seg fast eller blir innestengt.» 
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Forslag på ny bestemmelse:  
«Etter søknad kan inntil 400 m2 av tunet gjerdes inn med et sammenhengende gjerde. 
Bygninger som fungerer som en del av gjerdet, skal ikke regnes som inngjerdet areal. 
Gjerdet kan ha høyde min. 1 meter, maks. 1,2 m eter og skal være av type skigard eller 
liggende bord/rundstokk. Største lysåpning (høyde) mellom bakken og første bord, eller 
mellom to bord, skal være 15 cm. Gjerdet skal holdes ubehandlet eller males i jordfarger. 
Eier har ansvar for at bygninger og gjerde er sikret, slik at beitedyr ikke går seg fast eller 
blir innestengt.» 
 

2. Endret plassering av hyttetomter lengst øst i planområdet, dette medfører flytting av 
regulert skiløype trasé utenom tomteområdet.  
 

                  
           Utsnitt av gjeldende reguleringsplan                    Forslag til ny tomteplassering og 
skiløype 
 
 
Planprosess 
Detaljplan for endring av Musdalsætra hyttegrend, ble behandlet i møte i planutvalget 
13.2.2018 (sak 11/18) og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 22.2.2018 til 
12.4..2018. Berørte naboer og regional myndigheter ble varslet i brev av 22.2.2018 og med 
annonse om offentlig ettersyn i ByAvis 22.2.2018.  
 
Det kom inn 5 merknader ved offentlig ettersyn. Disse er under gjengitt i sammendrag med 
rådmannens kommentarer.  

 
1. Statens vegvesen brev av 18.3.2018,  

Statens vegvesen har ingen merknader til reguleringsendringen. 
 
 Rådmannen tar det til orientering. 
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2. Fylkesmannen i Oppland brev av 16.4.2018 
Fylkesmannen har ingen merknader til planforslaget.  
 
 Rådmannen tar det til orientering. 

 
3. Oppland fylkeskommune, brev av 12.4.2018, 

Oppland fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget. 
 
 Rådmannen tar det til orientering. 
 

4. Geir Valaker, brev av 5.3.2018 
Valaker har to merknader til reguleringsendringen. Dette gjelder at «.—skal være av type 
skigard eller liggende bord/rundstokk 
1. I litteraturen defineres skigard noe ulikt. I noen tilfelle vil bruk av bakhon inkluderes. 
Valaker stiller spørsmål om dette bør presiseres i bestemmelsen eller om at den 
vurderingen foretas av de enkelte søknadene? 
2. Valaker antar at «liggende bord» også inkluderes bakhon. 
 
  Rådmannen tar det til orientering. Rådmannen ser det ikke nødvendig å definere 
skigard eller liggende bord ytterligere, da kommunen vurderer bakhon til å være en 
løsning som kommunen vil akseptere. 
 

5. Jan Henning L`Abbè-Lund, brev av 27.2.2018 
L`Abbè-Lund er positive til endringen da dette vil gjøre det romsligere rundt 
hytteveggen, dette vil også gjøre det lettere med tanke på håndtering/plassere de 
tidvise store snømengdene som kommer.  
Det blir også påpekt at den omsøkte endringen er marginal og uten nevneverdig 
betydning for allmenn ferdsel og husdyr på beite. 
 
 Rådmannen tar det til orientering. 

 
 

Vurdering: 
Regionale og statlige myndigheter har ingen merknader til planforslaget som har vært ute 
på høring.  
 
En hytteeier innenfor planen har stilt spørsmålet om bakhon kan benyttes ved oppføring av 
skigard eller gjerder med liggende bord og om det eventuelt skulle presiseres i 
planbestemmelsene. Rådmannen har vurdert innspillet, men ser ikke behovet for å 
presisere dette i reguleringsbestemmelsene. Bakgrunnen for å ikke endre bestemmelsene  
er at rådmannen anser dette for å være vanlige varianter ved oppføring av skigard og 
liggendebord/rundstokk.  
   
Rådmannen har ingen øvrige kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn og foreslår 
at planen vedtas slik den har ligget ute på høring.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Musdalsæter hyttegrend», datert 10.1.2018 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.1.2018. 
 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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PLANID 201714 - REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201714  
Arkivsaksnr.: 17/1987     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/18 Planutvalget 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Planbeskrivelse, datert 4.4.2018 
Reguleringsbestemmelser, datert 4.4.2018 
Plankart, datert 4.4.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6, med plankart og reguleringsbestemmelser datert  
4.4.2018, ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I mars 2017 søkte eiere av gnr/bnr 23/25 om dispensasjon for å få bebygge den regulerte 
tomten med to boenheter og overskride utnyttelsesgraden betydelig. Hensikten med 
søknaden var å kunne bygge to hytter som senere skulle seksjoneres mellom to søsken. 
 
Etter en dialog med rådmannen, ble det fra rådmannens side foreslått å foreta en 
reguleringsendring. Rådmannen mente at kommunen ikke kunne anbefale at 
dispensasjonen ble innvilget med bakgrunn i fare for presedens knyttet til store tomter på 
Lisetra. I brev til ansvarlig søker 3. juli 2017 fremgår: «Administrasjonen er av den oppfatning 
at saken bør løses på en annen måte enn omsøkt, og skisserer to forslag til fremgangsmåte: 
1. Det kan søkes om å få delt fra en tomt med samme utnyttingsgrad som for dagens tomt. 
Denne bør da fortrinnsvis ligge i sørøstre del av dagens tomt. Det kan søkes om adkomst 
direkte via Hornsjøvegen. Dette er et tiltak som faller innenfor hva kommunen mener kan 
fremmes via en dispensasjonssøknad. 
2. Dersom det er ønskelig å optimalisere/fortette mer enn til to tomter, kan det fremmes en 
reguleringsendring med en tomtedelingsplan som utnytter potensialet ytterligere. I en slik 
prosess kan man også vurdere endring av utnyttingsgrad.» 
 
Grunneier ønsket da å forsøke med en reguleringsendring, noe rådmannen så som fornuftig. 
 
Forslagstiller 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Karine Virik Ugland og Håkon 
Mathiesen. 
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Gjeldende planer 
Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007 
Reguleringsplan for Haugan, vedtatt 29.3.2012 
 
Tilgrensende plan 
Reguleringsplan for Lisetra 2, vedtatt 1.9.2005, med siste endringer 27.1.2011. 
Reguleringsplanen for Lisetra 2 er under omregulering, der hensikten med planendringen på 
Lisetra er å avklare skiløyper og endring av bestemmelser. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger på vestsiden av Hornsjøvegen, like nedenfor tidligere Nermo fjellstue.  
 
Planprosess 
Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i Lillehammer byavis og med brev til 
berørte parter 14.11.2017 samt gjort tilgjengelig elektronisk på Øyer kommunes 
hjemmesider. Frist for merknader/innspill ble satt til 14.12.2017. Det kom inn 7 innspill til 
varsel om oppstart.   
 
For innspill til varsel om oppstart og forslagsstillers kommentarer, vises det til planforslaget. 
Forslagsstiller vurderer innspillene som ivaretatt i planforslaget. Rådmannen har ingen 
ytterligere kommentarer til innspillene og planforslaget.  
 
Rambøll AS har vært engasjert av søsknene Mathiesen/Ugland Virik for å utarbeide en 
detaljreguleringsplan for deres tomt (4,7 daa), som har vært avsatt til fritidsbebyggelse i 
reguleringsplan for Haugan. I reguleringsplan for Haugan tillates det at tomten bebygges 
med en boenhet, og med samme utnyttingsnivå som tomter i Lisetra 2-planen. 
 
Planforslaget er utformet i tråd med de størrelser for bebyggelse som har vært på høring i 
det tilgrensende reguleringsplanområdet, Lisetra 2 – området.  
 
Det ble avholdt oppstartsmøte i Øyer kommune den 2.10.2017. Øyer kommune har som 
ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke må konsekvensutredes, da den er i 
samsvar med gjeldende plan for tomten innenfor reguleringsplan for Haugan. 
 
Planforslag 
Planområdet utgjør et areal på ca.4,7 daa og omfatter reguleringsformål til 
fritidsbebyggelse, veg, LNFR-områder samt friluftsområde i sjø og vassdrag. Det er regulert 
inn byggegrense til veg og vassdrag. Det sikres adkomst til en tilgrensende eiendom som 
tidligere har benyttet område til parkering.  
 
Det foreslås at hver tomt kan ha en bebyggelse på 160 m2 BYA og gesims- og mønehøyde 
tilpasset tilgrensende plan. 
Kommunal vann- og avløpsledning ligger i umiddelbar nærhet.  
 
Virkninger for miljø og samfunn 
I planbeskrivelsen er virkning på og konsekvenser av planen for miljø og samfunn vurdert.  
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Arealene som er avsatt til utbyggingsformål på området benevnt BF6 i reguleringsplan for 
Haugan er tidligere konsekvensutredet, jf. planbeskrivelsen til reguleringsplan Haugan (plan-
id 163). 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 26.2.2018 som vedlegg nr 5 
til planen.  
 
Konklusjon virkninger for miljø og samfunn: Forslaget til endring av reguleringsplanen vil 
ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn jfr. Forskrift om 
konsekvensvurderinger. Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne 
konsekvensutredninger for planen. Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har 
betydelige eller avgjørende risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til planområdet, eventuelle 
endringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den. Planen vil i all hovedsak 
medføre positive virkninger for berørte parter og lokalsamfunnet for øvrig. 
 
Vurdering: 
I fremlagte planforslag er det foretatt gjennomgang og vurderinger av planforslagets 
virkning for miljø og samfunn. Innspill i forbindelse med varsel om oppstart er vurdert og 
evt. innarbeidet i planforslaget. Rådmannen mener innspillene er svart ut tilstrekkelig. 
 
Endring fra gjeldende plan 
I gjeldende plan er det følgende bestemmelse for BF6: 
«På området BF6 tillates oppført en fritidsbolig, ett anneks og ett uthus. Maksimalt tillatt 
bruksareal (T-BRA) for fritidsbolig, anneks og uthus skal ikke overstige 150 m2. Dersom det 
blir bygd to eller tre bygninger bør disse plasseres i tunform. Anneks og uthus skal hver for 
seg ikke overstige 20m2. Uthus kan ha garasjefunksjon. I tillegg til ovennevnte T-BRA kan det 
oppføres inntil 15 m² åpent areal (OPA), og terrasser uten takoverbygg på inntil 20m2. All 
form for gjerding rundt planlagte nye hytter innen området er forbudt. Utvalg for plan og 
utvikling kan dispensere i forbindelse med trafikksikringstiltak og for leding av gang- og 
skitrafikk der slik trafikk berører private hyttetomter. 
 
Bygging av hytte, uthus og anneks skal tilpasses en tradisjonell byggestil m.h.t. takform 
(saltak). takvinkel (min, 22, maks 33 ) og et materialbruk i tre, stein og torv . Farger skal 
holdes i matte og mørke jordfarger. Grunnmurhøyde skal ikke være over 80 cm. Gesimshøyde 
skal ikke overstige 3,10 m og mønehøyde ikke overstige 5,50 m over ferdig grunnmur. 
 
Byggemelding skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomstveg, ny og 
evt. eksisterende bebyggelse, parkering (på hyttetomter parkering for minst 2 biler) og 
avstander til veg, tomtegrense og nabobebyggelse. Byggemeldingen skal også vise på kart og 
i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, 
veger, parkeringsareal og ledningstraseer). Bygningers plassering og form skal tilpasses 
terrenget på tomta best mulig, bl.a skal dype skjæringer og høye fyllinger (stein/løsmasser) 
unngås.» 
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Bestemmelsen har samme ordlyd for krav til bebyggelsen som reguleringsplan for Lisetra. 
Bakgrunnen for dette, er at tomten grenser inn til denne planen og tanken var at det var 
viktig at tomten naturlig føyde seg inn med de byggevolumer den planen tillot. 
 
Eierne av tomten har arvet den av sin far. For at de begge kunne bebygge tomten måtte de 
søke dispensasjon, både for antall boenheter, men også for overskridelse av T-BRA på 150 
m2.  
 
Rådmannen mener det er riktig at det nå gjøres et reguleringsplanarbeid for å endre 
utnyttelsen av tomten. For at det ikke skal skape presedens for andre store fritidstomter, er 
det viktig at denne vurderingen gjøres gjennom en reguleringsprosess fremfor en 
dispensasjonsbehandling. Videre er det viktig at allerede regulerte områder utnyttes 
optimalt, og tilpasset omgivelsene.  
 
I planforslaget er bestemmelser for bebyggelsen mht. størrelser og høyder tilnærmet lik 
bestemmelser i planforslaget til Lisetra 2. En vesentlig forskjell er at det i denne planen nå 
beregnes etter BYA. Rådmannen mener inndeling av eiendommen i fire fremtidige tomter er 
en fornuftig arealdisponering som understøtter nasjonale forventninger om effektiv 
arealutnyttelse. Selv om tomten deles inn i fire nye tomter, er dette ikke uakseptabelt tett i 
området rundt Lisetra.  De fire nye tomtene er på mellom 0,7 daa  og 1,5 daa, som 
rådmannen anser som akseptable størrelser for området. 
 
Utbyggingsavtale 
Det innarbeides en rekkefølgebestemmelse med likt krav som øvrige reguleringsplaner på 
Haugan inneholder. Teksten er noe ulik, men det er ingen materiell forskjell. Det tillates ikke 
utbygging før gang-/sykkelveg fra Nermokrysset til Trodalen (fv. 361) er etablert. 
Rekkefølgebestemmelsen kan løses ved å inngå en utbyggingsavtale. Ut fra forutsetningene 
i utbyggingsprogram for kommunedelplanen, må grunneier/utbygger forplikte seg til å inngå 
en utbyggingsavtale slik som øvrige utbyggere innenfor reguleringsplan for Haugan.   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for BF6 Haugan, med plankart og reguleringsbestemmelser datert  4.4.2018, 
ut til offentlig ettersyn. Planens virkning for miljø og samfunn er beskrevet i vedlagte 
planbeskrivelse, datert 4.4.2018. 
  
REGULERINGSBESTEMMELSE 
Nytt punkt om rekkefølgekrav.  
Pkt. 6.  Rekkefølgebestemmelse 
Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-/sykkelveg 
mellom Nermokrysset og Trodalen (fv. 361) er etablert.  
 
Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av utbyggingsavtale. 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON - GBNR 138/4 OG 138/33 - FRADELING AV TO STK FESTEPUNKT TIL 
OFF.FORMÅL I LNF 
OPPMÅLING FØLGER 138/4 HER OG 138/33 I SAK 
 

Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 138/004  
Arkivsaksnr.: 17/1336     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/18 Planutvalget 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 søknad m/vedlegg 
Vedlegg 2 søknad om fradeling 
Vedlegg 3 vedtak om omdisponering fra Fylkesmannen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakens øvrige dokumenter 
Jordloven 
Plan –og bygningsloven 
Kommuneplanens arealdel 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med utbygging av VA-anlegg i Musdalen skal det bygges to 
trykkøkningsstasjoner på eiendommene gbnr. 138/4 og 138/33. Det forutsetter fradeling og 
matrikulering av to punktfester. Etableringen krever behandling etter jordloven og plan- og 
bygningsloven. Øyer kommune skal feste arealene. Søknaden krever dispensasjon fra 
arealformål LNF2. Søknaden krever også omdisponering av ca. 500 m2 dyrka mark til 
offentlig tjenesteyting og det trengs tillatelse etter jordloven § 9 før det eventuelt kan gis 
omdisponeringstillatelse.  
 
Rådmannen imøtekommer søknaden om dispensasjonen om omdisponering og fradeling av 
areal for etablering av to trykkøkningsstasjoner. 
 
Saksutredning: 
Saksbakgrunn:  
For å komplettere det tidligere utbygde ledningsanlegget for vann i Musdal slik at det kan 
leveres offentlig vann til Winge og senere opp til Musdalsæter må det bygges to 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng inne på eiendommen gbnr. 138/4 og 138/33, iht. kart 
datert 28.3.17. Begge stasjonene utløser matrikuleringsplikt da hver av dem båndlegger mer 
enn 8 m2, som er maks tillatte bebygd areal uten matrikulering. 
 
Det søkes om fradeling av to nye festepunkt, på eiendommene 138/4 og på 138/33. Bjørn 
Romsås eier landbrukseiendommen Oppistuen i Musdal i Øyer. Han har søkt Øyer kommune 
om dispensasjonen. Øyer kommune(ØK) skal feste arealene. Det skal betales en engangssum 
for festearealene, og ØK har inngått egen avtale om å inngå feste med grunneier Bjørn 
Romsås. 
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Om tiltaket og beliggenhet: 
Det ene festepunktet ligger i en «kile» øverst på et jorde langs fv. 254 Musdalsvegen, den 
andre vil ligge på skogsmark langs Musdalsetervegen. Hvert av arealene skal bebygges med 
et pumpehus på 8,4 m2 og det vil kun være dette som synes over bakken. Det skal også 
graves ned en 11 meter lang vanntank på hver lokalitet, disse tankene vil legge restriksjoner 
på aktivitet på bakken over slik at arealene ikke kan kjøres på med traktor etc. tiltakene vil 
berøre mellom 200 og 500 m2 på hver av pumpestasjonene. i anleggsperioden vil noe større 
arealer bli berørt, men disse vil bli tilbakeført til landbruksformål etter endt utførelse.  
 
Det praktiske beslaget av areal for tiltakene vil bli BYA 8,4 m² per service/pumpebygg og i 
tillegg må det etableres en hensynssone på minimum 18,7 m² i forhold til overkjøring av 
tunge kjøretøy. I praksis vil samlet areal inkludert hensynssone bli noe større, anslagsvis ca. 
60 m² per stasjon. Det vil kun være bygget på 8,4m² som vil være synlig over bakken. Under 
anleggsperioden vil berørt område være større, men disse arealene forutsettes å bli 
istandsatt og tilbakeført til opprinnelig tilstand i størst mulig grad. Samlet midlertidig og 
varig endret areal vil ligge mellom 200 og 500 m². 
 
Atkomst vil skje enten direkte fra Musdalssætervegen og fra Musdalsvegen fv. 254 ved bruk 
av eksisterende landbruksvei. Landbruksvegen vil bli gitt en nødvendig begrenset 
oppgradering, uten at dette vil berøre nærliggende arealer direkte.  
 
Begge tiltakene vil legge beslag på produktive landbruksarealer, hhv. fulldyrka mark og 
skogsmark av middels bonitet. Det må omdisponeres et areal i størrelsesordenen 0,5 daa. 
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Saksgang: 
Øyer kommune er som framtidig fester av arealene part i saken og har derfor ikke 
myndighet til å fatte vedtak om deling etter jordloven § 12, ref. rundskriv M-6/2003 fra 
LMD. Kommunen skal utrede saken på vanlig måte og komme med en uttalelse før saken 
oversendes klageorganet. 
 
Saken er oversendt Oppland Fylkeskommune for uttalelse, og det er søkt Statens vegvesen 
om tillatelse til graving nær fv. 254, samt utvidet bruk av avkjøring til Bergsgutua fra 
fylkesvegen.  
 
Vurdering: 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen skriver i sin forberedelse av saken i hovedtrekk: 
Begge tiltakene vil legge beslag på produktive landbruksarealer, hhv. fulldyrka mark og 
skogsmark av middels bonitet. Det er særlig arealet av dyrka mark som er konfliktfylt opp 
mot nasjonale føringer og overordnede målsettinger innen landbrukspolitikken. Jordvernet 
står og skal stå sterkt. 
 
Etablering av installasjoner i tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger representerer 
samfunnsinteresser av høy verdi og kan være et særleg høve til at det kan gis dispensasjon 
for omdisponering.  
 
I dette tilfellet er VA-ledningen allerede etablert og en slik trykkøkningsstasjon må 
nødvendigvis ligge i tilknytning til ledningen. Det er også nærmest gitt hvor de ulike 
stasjonene må ligge ut fra hvilken trykkbelastning de ulike ledningsstrekningene kan tåle. 
Musdalen er videre godt utnyttet mhp. oppdyrking og det er ikke lett å finne arealer som 
ikke er dyrket og samtidig tilfredsstiller de andre kriteriene i forhold til nærhet til VA-
ledningen, veg, strøm m.m. kommunen har gjort en vurdering av om det finnes bedre 
alternativer, men kommet til at angitt plassering opp for kote 443 totalt sett er den beste 
løsningen.  
 
Når det gjelder plasseringen langs Musdalsetervegen er det ingen andre plasseringer som 
framstår som mer aktuell, det er stort sett skogsmark med samme bonitet langs vegen i 
nærområdet. 
 
For kulturlandskapet vil disse tiltakene få mindre betydning. Det må vektlegges at arealene 
som er aktuelle for omdisponering i stor grad kan benyttes som beite i ettertid. De 
driftsmessige ulempene for landbruket må betraktes som begrensede.  
 
Fylkesmannen skriver i sitt omdisponeringsvedtak at etablering av installasjoner i tilknytning 
til offentlige vann- og avløpsledninger representerer samfunnsinteresser av høy verdi og kan 
være et særleg høve til at det kan gis dispensasjon for omdisponering. Det er imidlertid 
viktig at det er vurdert alternativer slik at ikke dyrkamark velges kun ut fra at den kan være 
lett tilgjengelig. Særlig arealet på dyrka mark er konfliktfylt opp mot nasjonale føringer og 
overordnede målsettinger innen landbrukspolitikken. Jordvernet står og skal stå sterkt. 
 
Søknaden medfører omdisponering av ca. 500 m² dyrka mark til offentlig tjenesteyting og 
det trengs tillatelse etter jordloven § 9 før det eventuelt kan gis omdisponeringstillatelse.  
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Omsøkt omdisponering består av mindre godt arrondert mark langs en veg. Arealet har en 
«kileformet» utforming som gjør at det i praksis er vanskelig å utnytte arealet effektivt. 
Storparten av arealet blir i praksis vendeteiger. En omdisponering som omsøkt, vil derfor 
medføre en mer rasjonell utnyttelse av restarealet, samtidig som landbruksvegen blir sikret 
vedlikeholdt. Det kan også legges vekt på at vannforsyning er et gode som landbruket har 
nytte av, samtidig som pumpestasjon andre plasser vil medføre omlegging av eksisterende 
ledningnett. Dette vil medføre omdisponering av andre arealer. Fylkesmannen mener derfor 
at omdisponering av inntil 500 m2 mindre godt arrondert dyrka mark kan godkjennes for å 
få til et godt vannforsyningsanlegg for området. 
 
Vurdering etter jordloven § 12 
Jordlovens formål er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir tjenlig, 
variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet 
til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsene 
er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og framtidige 
eiere. 
 
Jordloven § 12 tredje ledd første punktum sier at det ved vurdering om samtykke til deling 
skal gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette for tjenlig og variert 
bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral og er i utgangspunktet for 
vurdering av søknaden. Medført deling vil svekke ressursgrunnlaget på gnr. 138 bnr. 4 m.fl., 
men vannforsyning er viktig for alle bruka i området. Den marginale delingen fra dette 
bruket vil dermed være med på å sikre drift og bosetting på bruk som det er svært viktig å 
opprettholde. 
 
Vurdering av landbruksmessige hensyn  
Jordloven § 12 tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingene skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår blant annet hensynet til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Dersom disse momentene ikke 
taler mot deling, skal tillatelse gis. 
 
Begrepet arealressurser omfatter ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
retter, og er hentet fra jordloven § 1. Begrepet omfatter også ressurser som kan komme til 
nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruk, for eksempel turisme 
eller annen tilleggsnæring. Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for 
eiendommen og inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke 
nevneverdig vekt hva som privatøkonomisk for eieren. Dersom momentene under (1a-1c) 
ikke taler mot deling, skal tillatelse gis. 
 
1a) Hensynet til vern av arealressursene. 
  
Det skal legges vekt på hensynet til vern av ressursene. Vernet gjelder de ressurser som 
tilhører landbrukseiendommen, og omfatter jord, skog, bygninger eller retter. 
Den omsøkte fradelingen har som formål å sikre vannforsyningen til alle bruka i området. 
Dette er en forutsetning for å kunne utnytte ressursene. Pumpestasjoner trengs, og 
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Fylkesmannen mener omsøkt plassering samlet sett tar best mulig vare på arealressursene i 
området. 
 
1b) Om delingen fører til en driftsmessig god løsning 
Omsøkt fradeling vil føre til en driftsmessig god løsning ved at restarealet får god 
arrondering og landbruksveg blir sikret for bruk i aktiv drift. En annen løsning vil medføre at 
andre og nye viktige landbruksområder blir berørt av tiltaket. 
 
1c) Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 
Fylkesmannen legger vekt på at det blir gitt løyve til omdisponering av 500 m2 dårlig 
arrondert areal blir brukt til vannforsyning som er en forutsetning for landbruksdriften. 
Dette medfører at arealet blir lettere å utnytte på en effektiv og miljømessig forsvarlig måte. 
Mindre drivverdige arealer langs svingete veger kan ofte være oppformeringskilde til ugress 
og andre ulemper for den mest produktive marka. Naturlige grenser til offentlige formål og 
veger vil således medføre at det samlet sett blir mindre drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. 
 
1d) Andre hensyn 
Jordloven § 12 tredje ledd tredje punktum har en formulering som viser at oppramsing ikke 
uttømmende. I dette punktet kan hensynet til kulturlandskapet tillegges vekt. Det betyr at 
man kan ta hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, økologiske 
sammenhenger og kulturhistoriske verdier. Fradelingen vil ikke komme i konflikt med disse 
hensynene.  
 
Søknad om deling er vurdert i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12. en fradeling i seg selv, 
eller et eierskifte, vil ikke ha innvirkning på landskapet. Det er først ved endring av bruk 
mulige konsekvenser for naturtyper o.l. vil oppstå. Ut fra tilgjengelige opplysninger er et ikke 
funnet momenter som vil komme i konflikt med naturmangfoldloven. 
 
 
 
Oppland Fylkeskommune 
 
Det er innhentet uttalelse fra Oppland Fylkeskommune til saken, i brev av 31.3.2017. 
uttalelsen tas inn i sin helhet nedenfor. 
 
Gnr/bnr 138/4: 
Nedre del av tiltaksområdet ble registrert i 2008 i forbindelse med fremføring av ny VA-
ledning gjennom Musdalen. Det ble registrert rester av eldre dyrking på jordet i form av 
fossile dyrkingslag og overpløyde rydningsrøyser, jf. 116643 i Riksantikvarens 
kulturminnedatabase Askeladden. Området nærmest det nå forelagte tiltaket syntes 
imidlertid ikke å inneha automatisk fredete kulturminner. Potensialet for nyregistreringer av 
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med nytt høydebasseng med tilhørende 
ledningstraseer er derfor vurdert som begrenset. Vi har følgelig ikke behov for 
kulturminneregistreringer slik omfanget er beskrevet i oversendt saksutredning av 31.03.17. 
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Gnr/bnr 138/33: 
Vi har ikke kjennskap til at forelagte tiltak vil berøre automatisk fredete kulturminner eller 
verneverdige kulturminner fra nyere tid. Potensialet for nyregistreringer av automatiske 
fredete kulturminner er også vurdert som begrenset. Vi har følgelig ikke behov for 
kulturminneregistreringer slik omfanget er beskrevet i oversendt sak. 
 
For begge tiltak vil vi imidlertid minne om meldeplikten etter kulturminneloven § 8. Dersom 
det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad der 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.  
 
Statens vegvesen: 
Søknaden er forelagt SVV. Det er gitt tillatelse til graving nær fv. 254 i Øyer kommune, og 
utvidet bruk av avkjøring fra Bergsgutua fra fylkesvegen. Vilkårene nedenfor er stilt som 
betingelse for gitt tillatelse. 
 
Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: 

1. Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, 
under og langs offentlig veg, fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2013, 
ligger til grunn. 

2. Tiltakshaver er ansvarlig for å undersøke eventuelle fornminner, naturreservat eller 
andre typer vern i forbindelse med gravearbeidet. 

3. Statens vegvesen er normalt ikke økonomisk ansvarlig for skader som måtte bli 
påført ledningsanlegget ved grøfterensk, vedlikeholds- og utbedringsarbeider på 
vegvesenets grunn. 

4. Dersom ledningsanlegg, plassert på vegens grunn og/eller nærmere vegkant enn 3,0 
meter, må endres pga. vegutbedring, vegens drift eller funksjon, vil eieren bli pålagt 
å utføre dette for egen regning.  

5. Vilkår og erklæring for graving i offentlege vegarealer følger vedlagt og forutsettes 
fulgt. Ett eksemplar returneres til Statens vegvesen i underskrevet stand. 

6. Entreprenøren må henvende seg til vegavdeling Oppland minst 10 arbeidsdager (2 
uker) før arbeidet skal igangsettes, for godkjenning av arbeidsvarslingsplan og 
underskrift av vilkår for graving i/nær offentlige vegarealer. Arbeidsvarslingsplanen 
vil ikke bli godkjent med mindre disse vilkårene er returnert i underskrevet stand.  

7. Mangler ved utført anlegg, som er mottatt av vegmyndigheten innen en 3-års 
periode fra ferdigmelding, skal repareres av entreprenøren eller for denne regning. 
Dersom dette ikke skjer, overføres ansvaret til ledningseier. 

8. Det presiseres at eieren og/eller brukeren er ansvarlig for all skade som 
ledningsanlegget måtte påføre vegområdet eller tredjemann. Søkeren er forpliktet til 
selv å henvende seg til aktuelle ledningseiere på stedet, for å få påvist mulige kabler 
m.v. som kan bli skadet ved graving. Statens vegvesen fraskriver seg ethvert ansvar 
for slik skade. 
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9. Tillatelsen har en varighet på ett år. Dersom det blir endringer i forhold til godkjent 
tidsrom for gjennomføring av tiltaket innen denne fristen, må vegmyndigheten 
snarest tidsrom for gjennomføring av tiltaket innen denne fristen, må 
vegmyndigheten snarest informeres skriftlig om dette. 

 
1. Avkjørselen skal være plassert i tråd med kartutsnitt vedlagt søknaden, datert      
16.5.2017. I tillegg skal krav til utforming av avkjørsel være fulgt. 
2. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: Adkomst langs 
Bergsgutua til høydebasseng for vann. 
3. Det må være snuplass eller etableres en snuplass inne på egen eiendom, slik at det 
ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg. 
4. Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til fylkesvegen. Søker må selv avklare 
eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og 
opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør tinglyses. 
Frisiktsone i krysset med Bergsgutua er 4x100 meter, der 4 m måles fra kanten på 
fylkesvegen (hvit stripe) og innover Bergsgutua. 
5. Hvis avkjørselen går over en veggrøft, må det legges et rør i tilstrekkelig lengde. 
Røret må legges slik at grøften ikke blir skadet, og slik at grøftevannet får fritt avløp, 
se Krav til utforming av avkjørsel. 
6. Så snart avkjørselen er ferdig bygd, må vedlagte skjema Bekreftelse på 
opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel – skrives under og returneres. Opparbeidet 
avkjørsel skal være godkjent av Statens vegvesen før øvrige byggearbeider settes i 
gang. 
7. Arbeidet må være påbegynt innen tre -3- år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller 
tillatelsen bort. 
 
Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel 
til enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43). Hvis kravene ikke 
er oppfylt, kan Statens vegvesen trekke tilbake tillatelsen. 

 
Behandling etter plan- og bygningsloven: 
 
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 
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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). 
 
Planforhold: 
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. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra LNF2-formål i kommuneplanens 
arealdel. 
Forbudsområde. Sonen omfatter det alt vesentligste av kommunens areal. Den strenge 
holdningen til arealdisponering er ønskelig både av hensyn til landbruks-, natur og 
friluftsinteressene, men også for å kunne kontrollere og styre den framtidige utbygging 
utenfor senterområdene.  
 
Ytterligere bestemmelser for dette formålet sier at det skal tas spesielt hensyn til 
kulturlandskapet, jord, skog og friluftsliv.  
 
 
Vurdering: 
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. 
 
Tiltakene i dette tilfellet kan ikke sies å sette hensynene bak bestemmelsene eller lovens 
formålsbestemmelse til side. At de bygges sikrer vannforsyning til gårdsbruk og eksisterende 
boligbebyggelse. De gjør heller ikke forholdene uforholdsmessig verre for jordbruksdrift og 
dyrka mark i området. 
 
VA-ledningen oppover Musdal ble bygget for noen år siden, men nødvendige 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng var det ikke penger til den gangen, så bare deler av 
Musdal kan forsynes med kommunalt vann slik det er i dag. Flere ønsker å knytte seg til 
ledningen ovenfor Offigstad, blant dem gårdsbruk. For å få vanntilførselen tilstrekkelig langt 
opp i Musdal må det bygges 2 trykkøkningsstasjoner/høydebasseng inne på de omsøkte 
eiendommene til Romsås. Etter vurdering er den beste løsningen valgt, og det har ikke 
kommet innsigelser eller pekt på problemer knyttet til disse.  
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I prinsippet kan disse festepunktene som fradeles selges senere. Dette vil etter all 
sannsynlighet ikke skje i dette tilfellet, og fradeling kan godtas.   
 
For at fradeling kan tillates må teknisk infrastruktur være på plass. Det er tilfredsstillende 
adkomst, og nødvendige tillatelser er gitt av Statens vegvesen. 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Tiltaket vurderes å ha betydelig samfunnsmessig nytte og inngår i kommunens langtidsplan 
for sanering av eldre VA-anlegg og er også en viktig del i forhold til utbyggingen av 
Musdalsæter hyttegrend.  
 
Ulempene ved tiltaket er funnet å være minst mulig sett i forhold til alternativ plassering, og 
fordelene er klart større enn ulempene ved å innvilge dispensasjon. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedtak etter jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering og 
fradeling fra gnr. 138 bnr. 4 m.fl. som omsøkt. Inntil 500 m² dyrket mark på gnr. 138 bnr. 4 
m.fl. kan omdisponeres og legges til offentlige formål i Øyer kommune. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Den omsøkte fradelingen må gjennomføres innen 3 år, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Vedtak 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, jf. pbl. § 20-1 m. Det gis tillatelse til fradeling av ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 
138/4 iht. kart datert 28.3.17 og ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 138/33 iht. kart 
datert 28.3.17. punktfestene skal benyttes til offentlig formål og kan bebygges med 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Vegrett fra offentlig veg over privat grunn og frem til festepunktene skal tinglyses på 
eiendommene de hefter på, eller samtykke fra evt. veglag innhentes. 
 

- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 32 og 57 for graving 
av vannledning, langs fylkesveg 254 ved hp 1 skal oppfylles.  

 
- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 40 og 43 til utvidet 

bruk av avkjørsel fra fylkesveg 254 til Bergsgutua for tilkomst til høydebasseng på gnr 
138 bnr 4 skal oppfylles. 
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- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad der 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.  

 
Byggesøknad og oppmålingsforretning behandles administrativt i egne saker. 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann 
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SØKNAD OM UTVIDELSE AV HJORTEOPPDRETT - GNR 151 BNR. 1 HALSTENSTAD 
 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 17/1826     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/18 Planutvalget 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kart over hegn 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-Søknad om utvidelse av hjorteoppdrett ved gården Halstenstad gnr 151, bnr 1 
-Brev av 26.09.2017 fra Mattilsynet – Høring – Søknad om utvidelse av hjorteoppdrett på 
eiendommen Halsteinstad gnr 151 bnr 1 i Øyer kommune 
-Brev av 20.09.2017 fra Fylkesmannen i Oppland – Uttalelse – Hjorteoppdrett på 
Holsteinstad gård – gnr 151 bnr 1 i Øyer kommune. 
-Mail av 18.09.2017 fra Styret i Musdal Utmarkslag – Svar på Høring om utvidelse av 
hjorteoppdrett på eiendommen Halstenstad. 
-Kvittering for mottatt nabovarsel.  
 
Sammendrag: 
Ole Skaug fikk i 2006 tillatelse til Oppdrett av hjort på Halsteinstad gård, gnr 151, bnr 1 i 
Øyer kommune.  Ole Skaug søker nå om tillatelse til å utvide hjorteoppdrettet med 2 nye 
hegn på Lassesetra. Iht Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet 
område og om jakt på oppdrettet utsatt vilt, kan hjort oppdrettes etter særskilt tillatelse fra 
kommunen. Det stilles krav til både innhegnet område og inngjerding. Saken har vært ute på 
høring og det er sendt nabovarsel til berørte naboer. Det har ikke kommet innvendinger 
mot tiltaket. 
   
Oppdrett av hjort er regulert gjennom en rekke lover og forskrifter som tiltakshaver og 
dyreeier forplikter å sette seg inn i og innrette driften etter. Ole Skaug har drevet med hjort 
på gården Halstenstad siden 2006 og oppdrette fungerer etter rådmannens vurdering 
meget godt. Planen for opprett av hjort virker godt planlagt og gjennomtenkt. De to nye 
hengene inneholder både arealer med  fulldyrka jord, beite og skog og vil etter Rådmannens 
vurdering være godt egnet for oppdrett av hjort. Dette både med hensyn til beite og i 
forhold til skjul.  
 
Etablering av hegnet vil etter rådmannens vurdering ikke representere noe vesentlig ulempe 
for friluftsliv eller for allmennhetens bruk av området. Det er ikke registrert vilttrekk, truede 
eller sårbare arter eller andre viktige naturtyper i området. Rådmannen mener det er 
positivt at nye dyr blir rekruttert fra egen besetning for å hindre spredning av event 
dyresykdommer. Dette er spesielt viktig med bakgrunn i at den alvorlige dyresykdommen 
Chronic wasting disease (CWD) er påvist i Norge. Skal det holdes hjort i hegnene vinterstid 
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må det etter rådmannens vurdering gjerdes med gjerde på 2,4 meter for å hindre fare for 
rømming.    
 
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 3-1 i Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett 
av vilt i innhegnet område og om jakt på oppdrettet utsatt vilt at Ole Skaug får tillatelse til 
utvidelse av oppdrett av hjort på eiendommen Halsteinstad gnr 151 bnr 1 i Øyer kommune 
som omsøkt.  
 
Det settes som vilkår for tillatelsen at oppdrett og bygging av hegn skjer iht Forskrift om 
hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område og om jakt på oppdrettet 
utsatt vilt. Det er søker sitt ansvar å sette seg inn i gjeldende lover og regler og innrette 
driften etter disse. 
 
Saksutredning: 
Ole Skaug fikk i 2006 tillatelse til Oppdrett av hjort på Halsteinstad gård, gnr 151, bnr 1 i 
Øyer kommune.  Ole Skaug søker nå om tillatelse til å utvide hjorteoppdrettet med nytt 
hegn, beliggende på Lassesetra. 
 
Iht Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område og om jakt på 
oppdrettet utsatt vilt, kan hjort oppdrettes etter særskilt tillatelse fra kommunen. Det stilles 
krav til både innhegnet område og inngjerding. Arealet som benyttes til hjorteoppdrett skal 
ha en variert sammensetning av beitemark og områder for skjul og ly for dyrene. 
Yttergjerdet skal ha en effektiv høyde på minst 1,9 meter over bakken. I tillegg stilles det 
krav til netting og stolper, og hvordan gjerdet blir utformet. 
 
Halsteinstad gård drives sammen med Hong Øvre, gnr 140, bnr 3. På Hong Øvre er det ei 
melkekvote på 95 tonn som drives sammen med Musdal samdrift.  Arealene på Holsteinstad 
benyttes i dag til hjorteoppdrett og gir grunnlag 25 produksjonsdyr.  Oppdrettet fungerer 
meget bra og det er ønskelig å utvide med flere hegn, slik at besetningen kan økes.  
 
Arealer - Det er planlagt å etablere 2 nye hegn, beliggende på Lassesetra. I tilknytning til 
nydyrking er det planlagt et hegn på 120 dekar, hvorav 50 dekar er fulldyrket og resterende 
areal er skog og beite. 
  
Det andre hegnet er planlagt etablert i tilknytning til eksisterende seterløkke. Dette hegnet 
blir på 57 dekar, hvorav 30 dekar er fulldyrket og resterende areal er skog og noe 
innmarksbeite. 
 
Arealene som er fulldyrket er planlagt benyttet som både grovforarealer og som 
beitearealer for hjorten. Førsteslåtten benyttes til grovforproduksjon og så benyttes 
andreslåtten til beite. 
 
Dette vil gi muligheter for beiterotasjon sommerstid og en effektiv drift av arealene sammen 
med grovforproduksjon. Hegnene har en fin blanding av skog, åpne beiter og fulldyrket eng. 
 
Drift- Søker planlegger en gradvis økning av driften og besetningen uten å kjøpe livdyr.  
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Dette med bakgrunn i restriksjoner i forhold til Chronic Wasting Disease (CWD). Med flere 
hegn har man også mulighet til å dele flokken i mindre grupper og man kan beholde 
bukkene over flere år. Ut fra erfaringer vil arealet gi grunnlag for mellom 40 – 50 
produksjonsdyr, men ettersom driften er planlagt kombinert med grovforproduksjon vil 
dyretallet være noe lavere. 
 
I hegnet som omfatter nydyrkingen er det 2 bekker, hvor den ene er vurdert som årssikker i 
forbindelse med dyrkingssak. I hegnet som går opp mot Lassesetra er det ingen bekker med 
årssikker vannføring og her må vannforsyning for dyrene sikres med vannslange og drikkekar 
fra setra.  
 
Inngjerding og fangstanlegg – Det benyttes godkjent viltgjerde og gjerdet anlegges iht  
ovenfor nevnte forskrift. Det bygges et innfangingsanlegg ved innkjøring til nydyrkingen og 
nedre del av dette hegnet benyttes som slaktehegn. Gjerdetrase planeres som enkel 
landbruksvei. Mellom hegnene vil det være en korridor for leding av dyr.  Ved eksisterende 
avlingsveg som går opp fra Lassesetervegen vil det være grind som sikrer adkomst mellom 
hegnene for allmennheten og som tilgang til fradelt seterhus, gnr 151 bnr 11. 
 
Annet – Det går en sti gjennom skogen fra Lassesetra mot Svartsvesetra og Stålan. Denne 
blir bevart urørt på utsiden av hegnet. Også stien som kommer opp til Svartsvesetra 
nedenfra blir lagt utenfor hegnet. Området grenser til utmark, annen dyrkamark og 
setergrenda  Lassesetra. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter innen området. Det 
er heller ikke registrerte viktige trekkveier for hjortevilt i området, jf viltområdekart for Øyer 
kommune. Selv om området ikke er definert som viktig viltområde (kilde – viltområdekart, 
Øyer kommune) har man faste bestander av både elg, hjort og rådyr i området. 
Plan for nydyrking er godkjent, jf sak 2/17 av 11.01.2017. 
 
Iht Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område og om jakt på 
oppdrettet utsatt vilt,  skal kommunen - før tillatelse kan gis, innhente uttalelse fra 
Mattilsynet, Fylkeskommunen og Fylkesmannen, og eventuelt andre. Omsøkte hegn ligger 
innenfor Musdal Utmarkslag og saken er også sendt dit for uttalelse. Søker har videre sendt 
nabovarsel til berørte naboer.  
 
Mattilsynet skriver i sin uttalelse, under vurdering av planen,  at det er positivt at utvidelsen 
av oppdrettet skjer gradvis med rekrutering av egne dyr. Dette i forhold til å hindre 
spredning av sykdommer. I vurdering av planen tar Mattilsynet videre opp følgende forhold:  
-Ved flytting av dyr fra eksisterende dyrehold til nye hegn, må dette gjøres på en egnet måte 
som hindrer at dyrene skader seg. En bør unngå håndtering i kraftig vind og uvær, eller over 
+ 20 grader, og i brunstperioder. Transport og tilføring av nye hjorter bør skje i grupper, ikke 
enkeltvis. Kalver skal ikke skilles fra mødre før de er 5 måneder. Dyrene skal ikke 
transporteres 4 uker før kalving og kalv skal ikke transporteres før de er 4 uker gamle. 
Bukker med basthorn bør ikke transporteres. Takhøyden bør være så lav at hjorten ikke kan 
hoppe høyt. Låser og inspeksjonsluker må sikres slik at dyrene ikke kan komme seg ut. Det 
må være tilstrekkelig ventilasjon på transportmiddelet. 
 
- Områder med skog, dyrket mark og beiter er egnet for oppdrett av hjort.  
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- Bakken ved foringsplassen bør være godt drenert og underlaget bør ha støpt eller annet 
tråkkfast dekke. 
- Det bør være rikelig med plass til dyrene i forhekkene, eventuelt bør det være flere 
forhekker.  Det må sikres at det er så mange foringsplasser at man unngår underforing av 
dyr som står langt nede på rangstigen. Forhekkene bør være overbygde med tak, slik at 
foret ikke blir utvasket av nedbør. 
- I det ene hegnet er det drikkevann til hjorten i årssikker bekk. I det endre hegnet må 
drikkevann sikres på annen måte. Det skal også være mulighet for reservevannkilde hvis den 
naturlige vannkilden skulle fryse om vinteren eller tørke bort om sommeren. 
- Det er viktig at hjorten ikke forstyrres av folk som går på turstien ved hegnet, spesielt på 
utsatte tider av året for dyrene, dvs i brunst- og kalvingstiden. 
- Det må sikres at viltgjerdet blir satt opp på en slik måte at dyrene ikke blir sittende fast og 
eventuelt komme til skade. I forbindelse med dette må stolpene festes godt i bakken. En må 
unngå ujevnt underlag, ikke ha for lang avstand mellom stolpene og feste gjerdet så langt 
ned på dem at at dyrene ikke kan krype under og bli sittende fast. Gamle eksisterende 
gjerderester i området må fjernes før området blir tatt i bruk. 
- Et velfungerende håndteringsanlegg  er viktig for å kunne fange inn syke dyr som må 
undersøkes nærmere, for å ta ut stikkprøver i forbindelse med overvåkings- og 
kontrollprogram for bestemte sykdommer, for å kunne sette i øremerker, og for å behandle 
dyr med medisiner som f.eks mot parasitter. 
- Når det gjelder syke og skadde dyr, så skal de snarest mulig tas forsvarlig hånd om. Det er 
derfor behov for daglig tilsyn med dyrene. Dersom dyret ikke blir bedre i løpet av kort tid, 
skal veterinær varsles. Dyreholdet må ha en egen plass for syke og skadde dyr, med tørr og 
myk liggeplass, der de kan isoleres. 
Konklusjon fra Mattilsynet - Mattilsynet har ingen innvendinger mot utvidelse av 
hjorteoppdrett på eiendommen Halsteinstad, gnr. 151, bnr. 1 i Øyer kommune. Det 
forutsettes at krav i gjeldende regelverk etterleves, og at dyreeier melder nye separate hegn 
som nye tilsynsobjekter via skjematjenesten til Mattilsynet.  
Fylkesmannen i Oppland skriver i sin uttalelse at de ser det som positivt at stinettet blir lagt 
utenfor hegnet og dermed ikke vil bli påvirket av tiltaket. Fylkesmannen kan heller ikke finne 
noen registrerte funn av naturtyper eller andre verdier av betydning for det biologiske 
mangfoldet innenfor området for tiltaket, og har derfor ingen merknader på dette punktet. 
Styret i Musdal Utmarkslag har behandlet saken og de stiller seg positive til tiltaket med 
følgende merknader:  
-Arealet vil gå til fratrekk for fordelingsordning for beregning av utbytte i Musdal 
Utmarkslag. 
-Det må være planer for uttak av dyr ved event. rømning, for å unngå en ukontrollert økning 
av hjortebestanden i området, og ved forekomst av smittsomme sykdommer. 
- Gamle råk og ferdselsårer bevares. 
 
Søker har videre sendt ut nabovarsel. Dette til åtte personer/naboer til tiltaket. Fem (5) har 
signert kvittering for nabovarsel med samtykke til tiltaket. To (2) kvittert for mottatt 
nabovarsel på e-post, og ett nabovarsel, sendt rekommandert, ikke meldt tilbake. 
Stian Kroken (gnr 149/ bnr 11), en av de som meldte tilbake på e-post,  hadde ikke 
merknader til tiltaket, men hadde spørsmål vedr plassering av gjerde og om det skulle 
plasseres helt inn til tomtegrensa. Han mente da at han kunne fjerne sitt gamle gjerde slik at 
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det ikke ble stående to gjerder like inntil hverandre.  Søker har meldt tilbake at dette kunne 
de se på sammen. 
 
Grete Utstumo (gnr 151 /bnr 11), den andre som besvarte nabovarselet på e-post, hadde 
også spørsmål om plassering av gjerde ved grense, plassering av grind mht parkering og 
spørsmål om dyrene gir mye lyd fra seg. Søker har i svar gjort rede for plassering av gjerde 
og at han vil se på endelig plassering av gjerdet sammen med Utstumo. Når det gjelder 
parkering har søker meldt at grind vil bli plassert på omtrent samme sted som i dag. Denne 
må være stengt sommerstid som i dag, ikke pga hjort, men pga det stenger beitedyr fra 
utmark mot bygda. Når det gjelder støy fra hjorten så opplyser søker at voksne bukker 
brøler litt om høsten. Hunndyrene gir lite lyd fra seg, men kollene kommuniserer med 
kalvene sine med en grynting, men at de er fredelige dyr og gjør ikke mere av seg enn andre 
husdyr. 
 
Vurdering: 
Oppdrett av hjort er regulert gjennom Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt 
i innhegnet område …, samt en rekke andre lover og forskrifter som tiltakshaver og dyreeier 
forplikter å sette seg inn i og innrette driften etter.  
 
Ole Skaug har drevet med hjort på gården Halstenstad siden 2006. Han har en besetetning 
på 25 produksjonsdyr og oppdrette fungerer etter rådmannens vurdering meget godt.  
Søker har i perioden fra han startet opp med hjorteoppdrett i 2006 og frem til i dag tilegnet 
seg mye kompetanse om oppdrett av hjort. Planen for opprett av hjort virker godt planlagt 
og gjennomtenkt. De to nye hengene inneholder både arealer med  fulldyrka jord, beite og 
skog og vil etter Rådmannens vurdering være godt egnet for oppdrett av hjort. Dette både 
med hensyn til beite og i forhold til skjul.  
 
Mattilsynet hadde ingen innvendinger til tiltaket, men de skriver i sin konklusjon at det 
forutsettes at krav i gjeldende regelverk etterleves. Oppdrett av hjort er regulert av en rekke 
lover og forskrifter og det er dyreholder / tiltakshaver som er ansvarlig for å etablere og 
drifte oppdrettet i henhold til dette. Rådmannen støtter denne konklusjonen fra Mattilsynet 
og prinsippene for en slik konklusjon.  Rådmannen er også enig i momentene som belyses 
fra Mattilsynet i vurderingen av planen. Dette være seg forhold knyttet til dyretransport, 
forhold ved foringsplass og ved foring, sikring av drikkevann, krav til håndteringsanlegg og 
krav mht håndtering av skadde og syke dyr. Mattilsynet har også nevnt krav mht gjerde og 
utforming av dette.  Krav til minimumshøyde på gjerdet er 1,9 meter.  Etter rådmannens 
vurdering må det gjerdes med gjerde på 2,4 meter der det skal holdes hjort vinterstid. Dette 
pga snødybde og fare for rømming.  Musdal Utmarklag har i sin uttalelse nevnt at det må 
være planer for tiltak for uttak av hjort ved event rømming, for å unngå en ukontrollert 
økning av hjortebestanden i området. Rådmannen mener at det viktigste må være å sikre at 
hengene  blir etablert på en slik måte at hjort ikke vil kunne rømme, jf krav mht 
gjerdehøyde. Søker har også planlagt å planere gjerdetraseen med gravemaskin. Dette vil 
etter rådmannens vurdering også bidra til at man får et godt og sikkert gjerde. 
Fylkesmannen synes det er positivt at stiene i området blir lagt utenfor hegnet. Også Musdal 
Utmarkslag har nevnt at det er viktig at gamle råk og ferdselsårer blir bevart. Etablering av 
hegnet vil etter rådmannens vurdering ikke representere noe vesentlig ulempe for friluftsliv 
eller for allmennhetens bruk av området.  
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Det er ikke registrert vilttrekk, truede eller sårbare arter eller andre viktige naturtyper i 
området, jf uttalelse fra Fylkesmannen.  Etter rådmannens vurdering vil ikke etableringen av 
2 nye hegn på Lassesetra representere noen vesentlig skade eller ulempe for natur eller 
naturmiljø, jf naturnangfoldlovens §§ 8-12. Rådmannen mener det er positivt at nye dyr blir 
rekruttert fra egen besetning for å hindre spredning av event dyresykdommer. Dette er 
spesielt viktig med bakgrunn i at den alvorlige dyresykdommen Chronic wasting disease 
(CWD) er påvist i Norge og rådmannen viser til CWD forskriften.    
 
Tiltaket er varslet med nabovarsel til berørte naboer. Ingen av de varslede naboer hadde 
innvendinger mot at det ble etablert hjortehegn på Lassesetra. Stian Kroken (gnr 151 /bnr 1) 
og Grete Utstumo (gnr 151 / bnr 1) hadde noen spørsmål vedr oppsetting av gjerde ved 
eiendomsgrensene og vedr plassering av grind i forhold til parkering.  Tiltakshaver har meldt 
tilbake at plassering av grind vil bli omtrent på samme sted som i dag og at han vil se på 
endelig plassering av gjerde ved grense til nevnte eiendommer sammen eiere av disse to 
eiendommene. Etter rådmannens vurdering er det positivt at partene ser på dette sammen 
og finner en fornuftig løsning.    
 
Tiltaket er i samsvar med arealformålet i Kommuneplanens arealdel og kommer ikke i 
konflikt med andre planer i området. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 3-1 i Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet 
område og om jakt på oppdrettet utsatt vilt gir Øyer kommune Ole Skaug tillatelse til 
utvidelse av oppdrett av hjort på eiendommen Halsteinstad gnr 151 bnr 1 i Øyer kommune 
som omsøkt. 
  
Det settes som vilkår for tillatelsen at oppdrett og bygging av hegn skjer iht Forskrift om 
hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område og om jakt på oppdrettet 
utsatt vilt. Det er søker sitt ansvar å sette seg inn i gjeldende lover og regler og innrette 
driften etter disse. 
 
Utover dette gjelder tillatelsen på følgende vilkår: 

-Skal det holdes hjort i hegnet vinterstid må det gjerdes med gjerde på minimum 2,4 
meters høyde. 

 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV UTSTYR, MATERIELL OG JORD/TORV TIL 
HYTTE VED HORNSJØEN 
SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/885     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/18 Planutvalget 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
Sammendrag: 
Reidun Synnøve Brustuen søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 
restaureringsarbeider på uthus på Venåsbu ved Hornsjøen.  Søknaden gjelder transport av 
utstyr og redskaper, samt transport av materiell og jord/torv til taket. Det søkes om 8 turer. 
Det søkes også om å få en avtale om 5 turer årlig.  
 
Søker har fått tillatelse til transport av materiell og utstyr både i 2016 og i 2017. Totalt 14 
turer. Det ble i forbindelse med behandling av søknadene i 2017 presisert fra 
Landbrukskontoret at motorferdselen måtte begrenses til et minimum og at man måtte 
sette opp et så realistisk behov som mulig. I forhold til å begrense behovet for kjøring i 
utmark er det viktig at litt større restaureringsprosjekter realiseres innenfor en rimelig 
tidshorisont. Med bakgrunn i søknaden (62/17 fra 2017, samt tidligere gitte dispensasjoner 
kan ikke rådmannen se at det vil være behov for 8 turer i 2018.  Etter rådmannens vurdering 
er det viktig at dette restaureringsprosjektet blir ferdig i løpet av 2018 og rådmannen mener 
4 turer bør være  tilstrekkelig til å dekke behovet for transport i forhold til dette. Dette er i 
samsvar med fjellstyrets vurdering. 
 
Det søkes også om å få en avtale om en flerårig tillatelse  - 5 turer årlig - for å utføre 
fremtidige restaureringsarbeider. Som nevnt ovenfor mener rådmannen at det er viktig at 
man får avsluttet det restaureringsarbeidet som er igangsatt innenfor gitte dispensasjoner. 
Rådmannen mener derfor at det på nåværende tidspunkt – ikke er grunnlag eller ønskelig -  
å gi flerårige dispensasjoner av generell karakter.  
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag at Reidun Synnøve Brustuen får tillatelse til 4 turer for 
transport av utstyr, materiell og jord/torv til hytte ved Hornsjøen. 
 
Saksutredning: 
Reidun Synnøve Brustuen søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 
restaureringsarbeider på uthus på Venåsbu ved Hornsjøen.  Søknaden gjelder transport av 
utstyr og redskaper, samt transport av materiell og jord/torv til taket. Det søkes om 8 turer. 
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Det søkes også om å få en avtale om en flerårig tillatelse - 5 turer årlig - for å utføre 
fremtidige restaureringsarbeider. Dette begrunnes i at det vil bli noe restaureringsarbeid 
hvert eneste år og at man ikke kan la en perle som Venåsbu råtne ned.  
 
Reidun Synnøve Brustuen har fått tillatelse til transport i forbindelse med restaurering av 
hytte og uthus på Venåsbu ved Hornsjøen også tidligere. Det ble i 2016 gitt tillatelse til 5 
turer (sak 34/16). I 2017 ble det først innvilget tillatelse til å kjøre 5 turer for transport av 
materialer, utstyr og div masser, samt 1 tur med gravemaskin (sak 49/17) og senere 3 turer 
på høsten (sak 62/17). 
 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Fjelloppsyn /daglig leder mener det bør gis 
tillatelse til nødvendig kjøring for å vedlikeholde bygningene. Det er søkt om 8 turer, men 
det er ikke redegjort for behovet for så mange turer. Fjelloppsyn /daglig leder mener det 
bør innvilges inntil 4 turer og at dette bør dekke behovet. Fjelloppsyn / daglig leder i 
fjellstyret gir med hjemmel i fjelloven og fjellstyrets vedtak om delegering grunneiers 
(fjellstyrets) tillatelse til inntil 4 turer. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres. 
 
I Øyer kommune er det er streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Det gjelder 
spesielt barmarkskjøring. Det er likevel gitt dispensasjoner til nødvendige transporter i 
forbindelse med restaurering og vedlikehold av bygninger i fjellet. Dette der transporten kan 
kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten ikke vil føre til slitasje på terreng og 
vegetasjon eller være til vesentlig skade for natur eller naturmiljø.  
 
Søker har fått tillatelse til transport av materiell og utstyr både i 2016 og i 2017. Totalt 14 
turer. Det ble i forbindelse med behandling av søknadene i 2017 presisert fra 
Landbrukskontoret at motorferdselen måtte begrenses til et minimum og at man måtte 
sette opp et så realistisk behov som mulig. I forhold til å begrense behovet for kjøring i 
utmark er det viktig at litt større restaureringsprosjekter realiseres innenfor en rimelig 
tidshorisont. Med bakgrunn i søknaden (62/17 fra 2017), samt tidligere gitte dispensasjoner 
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kan ikke rådmannen se at det vil være behov for 8 turer i 2018.  Etter rådmannens vurdering 
er det viktig at dette restaureringsprosjektet blir ferdig i løpet av 2018 og rådmannen mener 
4 turer bør være tilstrekkelig til å dekke behovet for transport i forhold til dette. Dette er i 
samsvar med fjellstyrets vurdering. 
 
Transporten vil foregå langs etablert kjørespor. Dette vil etter rådmannens vurdering ikke 
representere noen vesentlig skade eller ulempe for natur eller naturmiljø med den 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven § 8-12. 
 
Det søkes også om å få en avtale om en flerårig tillatelse - 5 turer årlig - for å utføre 
fremtidige restaureringsarbeider. Som nevnt ovenfor mener rådmannen at det er viktig at 
man får avsluttet det restaureringsarbeidet som er igangsatt innenfor gitte dispensasjoner. 
Rådmannen mener derfor at det på nåværende tidspunkt – ikke er grunnlag eller ønskelig -  
å gi flerårige dispensasjoner av generell karakter.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til transport av utstyr, materiell og jord/torv 
til hytte ved Hornsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 4 turer sommer/høst 2018. 
-Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg. 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE ATV FOR VEDLIKEHOLD AV HYTTE VED LYNGEN 
SØKER: JOHAN SOLBERG 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/837   Unntatt offentlighet ofl 

§13 fvl §13  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/18 Planutvalget 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Johan Solberg tillatelse til bruk av ATV for å kjøre inn til egen hytte ved Lyngen 
for vedlikehold av hytta. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) i 2018. 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Fjelloppsyn/daglig leder i Øyer fjellstyre varsles før transporten finner sted. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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REFERATSAKER - PLANUTVALGET 15.05.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/1028     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/18 Planutvalget 15.05.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Fylkesmannen i Oppland datert 03.04.2018; RAPPORT 
FORVALTNINGSKONTROLL LANDBRUKSKONTORENE  

 ÅRSMØTEINNKALLING LÅGEN FISKEELV SONE 2 SA  

 ÅRSMØTEINNKALLING HOLMSETERVEGEN  

 OPPDATERT ÅRSMELDING/INNKALLING LÅGEN FISKEELV SONE 2  

 Kopi av brev fra Miljødirektoratet til Oppland bonde- og småbrukerlag datert 
26.03.2018; ENDELIG AVGJØRELSE AV KLAGE PÅ FYLKESMANNEN SITT VEDTAK OM 
SKADEFELLING AV JERV  

 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Oppland til Jon Finborud; ERSTATNING FOR 
ROVVILTSKADE  2017  

 Brev fra Fylkesmannen i Oppland datert 20.04.2018; ROVVILTFELLINGSLAG, 
SKADEFELLING OG MIDLER TIL FOREBYGGENDE TILTAK MOT ROVVILTSKADER 

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


