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201704 DETALJREGULERING HAUGAN BF2 OG BF3 
PLANPROGRAM - SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201704  
Arkivsaksnr.: 17/1301     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/19 Planutvalget 17.09.2019 
  
Vedlegg: 
1. Planprogram revidert etter høring, datert 16.8.2019 
2. Notat, - Innspill i sammendrag fra høring, med forslagsstillers kommentarer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger.  
 
Saksutredning: 
Moseteråsen AS ønsker å detaljregulere de resterende delene av områderegulerte arealer i 
gjeldende reguleringsplan 0521 163 – Haugan, i Øyer kommune.  
I forbindelse med dette er det ønskelig å endre deler av gjeldende plan slik at noen arealer 
som er regulert til landbruksformål blir omregulert til fritidsbebyggelse.  
 
Forslagsstiller 
Planprogrammet er utarbeidet av Structor AS på vegne av Moseteråsen AS. 
 
Beliggenhet  

 
Plan
omr
åde
t 
ligg
er 
på 
Hau
gan, 
sør 
for 

Liesetra / nord for Mosetertoppen Hafjell i Øyer 
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Gjeldende planer 

 
Utsnitt kommunedelplan Øyer sør 2007 
Siden planforslaget vil omfatte omregulering av LNF-områder innenfor gjeldende 
kommunedelplan vil det være i strid med gjeldende kommunedelplan. 
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Planområdet vist med gjeldende reguleringsplaner. 
Området er regulert gjennom reguleringsplan 0521 163 – Haugan, der en del arealer er 
regulert til landbruksområder i tråd med gjeldende kommunedelplan for Øyer sør 2006-2015. 
Deler av disse områdene vil bli foreslått omregulert til fritidsbebyggelse.  
En del av området er også regulert til vern av kulturminne, dette vil bli foreslått omregulert til 
fritidsbebyggelse i dialog med kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune. 
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Planområdet er omgitt av fritidsbebyggelse på 3 sider, Liesetra / Sæterberget i nord, Haugan 
vest/Tindegrenda i vest og Mosetertoppen i sør. Tidligere detaljregulerte egne 
byggeområder hos Moseteråsen AS er i stor grad ferdig utbygd. 
 
Planforslaget vil på grunn av de ovennevnte endringer og utvidelser ift overordnede planer 
utløse krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger, §6 (Planer og 
tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding), jf. vedlegg I pkt 25 
(Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan).  
Sammen med utarbeidelsen av reguleringsplanen vil det derfor bli gjennomført en 
konsekvensutredning for de tema planprogrammet fastsetter. 
 
Formålet 
Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført, hvilke momenter det 
blir lagt vekt på i planprosessen og hvilke temaer som skal utredes.  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å etablere:  
• Fritidsbebyggelse, frittliggende  
• Fritidsbebyggelse, konsentrert, eventuelt med terrassert bebyggelse  
• Nødvendige veger, løyper og friluftsområder  
• Føringsveger for overvann, vassdrag / vegetasjonssoner og andre grønnstrukturer  
 
Gjennom planarbeidet skal plassering av ovennevnte tiltak, grad av utnytting, størrelse og 
høyder på bebyggelse mv. fastsettes i detalj. 
 
Overordna føringer 
 

 
Utsnitt av kommunedelplankartet. Planområdet med rød stiplet strek.  
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Planforslaget vil kunne omfatte omregulering av deler LNF4-områder innenfor gjeldende 
kommunedelplan (vist med grønt på utsnittet). Dette er hovedbegrunnelsen for kravet om 
planprogram og konsekvensutredning, som da skal belyse konsekvensene av fravik fra 
kommunedelplanen.  
Viktige føringer i kommunedelplanen er bl.a. plankrav for byggeområder (Pkt 1.1), f.eks:  
1.1.6.  
Ved regulering og utbygging av nye områder skal det legges vekt på utbygging i forhold  
til terreng. Terreng med større helling enn 1:5 bør ikke bebygges. Terreng med større  
helling enn 1:3 må ikke bebygges og heller ikke innreguleres til tomter.  
1.1.7.  
Vegframføring innen større områder/delområder skal samordnes. Vegene skal plasseres  
slik at de ikke bryter med naturpreget i området. 
 
Utredningsplikten 
Området ligger innenfor planområdet i kommunedelplan for Øyer sør, og er der vist som 
byggeområde H4, samt LNF-områder. 
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget vil på grunn av de ovennevnte endringer utløse krav om konsekvensutredning 
iht. forskrift om konsekvensutredninger, §6 (Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding), jf. vedlegg I pkt 25 (Nye bolig- og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan).  
 
Planprosess 
Planprogrammet har vært drøftet med Øyer kommune og sendt på høring sammen med 
varsling av oppstart.  
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 10.8.2018.  
Det vil bli tatt initiativ til et nytt møte med når utkast til reguleringsplanforslag med 
konsekvensutredning foreligger.    
 
Varsling av oppstart planarbeid og høring av planprogram ble utsendt den 3.2.2019 med 
uttalelsesfrist på 6 uker. Etter dette kom det inn 8 merknader.  
Innholdet i disse er referert i eget notat, med forslag til behandling.  
 
Vurdering: 
Medvirkning 
Varsling av planprogram og høring er utsendt 3.2.2019, med 6 ukers høringsfrist.  
 
Merknader– og endringer på planprogrammet 
Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i planprogrammet.  
  
I forhold til planprogrammet er det utført følgende endringer etter høringen, iht merknader 
fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, NVE og Statens vegvesen:  
• Kulturminner og kulturmiljø tatt inn som utredningstema 4 (Kap. 7.1 og 7.2, tema 4), etter 
innspill fra fylkeskommunen, kulturarv.  
• Tema 5 supplert, etter merknad fra fylkeskommunen.  
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• Tema 11 tatt inn som utredningstema, etter merknad fra Fylkesmannen og 
fylkeskommunen.  
• Utredningstema 11 supplert mht evt konsekvenser for myke trafikanter på fv. 361 
Sørbygdsvegen, etter innspill fra Statens vegvesen.  
• Nytt utredningstema 19; klima og miljø, etter merknad fra fylkeskommunen.  
 
Det er også foretatt noen suppleringer i beskrivelsene av de enkelte utredningstema etter 
avtale med Øyer kommune. 
 
Landskap, bebyggelse og vegetasjon 
Området er bratt og det er viktig med en kritisk gjennomgang med hensyn til arealer som bør 
tas ut da utbygging vil gi store terrenginngrep for bebyggelse og adkomstveg(er). Området er 
eksponert og synlig i landskapet. Det er gjennomgående lite naturlig vegetasjon i området. 
Innspill fra regionale myndigheter, naboer i Aktiv III m. fl. peker også på disse forhold som 
krever tiltak med omtanke og kritisk vurdering av arealbruk. Det ligger en bekk i området 
hvor det med stor sannsynlighet vil bli krav en inngrepsfri hensynssone med krav til bevaring 
av kantvegetasjon, - 2x20 m langsmed vannstrengen.  
 
Etter rådmannen vurdering kan planprogrammet legges frem for politisk behandling. 
Utvidelse av byggeområdet ligger innenfor eksisterende plangrense for plan 163 Haugan. Slik 
rådmannen oppfatter det er det ikke store og viktige landbruksverdier i området som går 
tapt. Området er bratt og egnethet som utbyggingsområde for fritidsboliger vil høyst 
sannsynlig ikke avsette hele området til byggeformål.  
 
Det er en forutsetning for planarbeidet at eksisterende løyper skal videreføres. Områder med 
terrengfall 1:3 eller brattere skal bevares som grøntområder.  
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En foreløpig terrenganalyse under gir en indikator på områdets beskaffenhet. Analysen har 
en lite gradert skala og må utredes nærmere i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. 
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Figur viser fargeskala med hellningsindikator. 
Gul er hellning 1:16 
Grønn er hellning 1:3 
Blå er hellning 1:9 
 
Skalaen er grov men er en foreløpig indikator på terrengmessige 
utfordringer som ligger i området.  

 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, datert 16.8.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201803  
Arkivsaksnr.: 18/456     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/19 Planutvalget 17.09.2019 
  
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 27.8.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 20.8.2019 
3. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer 
4. Planbeskrivelse, datert 4.4.2019 
5. ROS-analyse, datert 23.4.2019 
6. Landskapsbilde og terreng, datert 31.2.2019 
7. Hellningskart, datert 27.3.2019 
8. Vedtatt planprogram, datert 23.8.2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, KST-sak 91/18 vedtak planprogram 
Særutskrift PU-sak 18/19, offentlig ettersyn 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, sist 
revidert 20.8.2019. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Areal + AS på vegne av Terra 
Eiendomsutvikling AS.  
 
BELIGGENHET 
Utbyggingsområdet ligger nord for 
Slåseterfjellet, sørøst for 
Hundersetervegen, mellom  
Ilsetra og Lunnstaden.  
 
PLANSTATUS 
Reguleringsplan for Ilseterura ble 
vedtatt i 2003. Planen omfatter blant 
annet areal for 
skitrekk, alpinnedfarter, parkering og 
høydebasseng. Foreslått 
utbyggeområder ligger ikke inne i gjeldende kommunedelplan.  
 

PLANOMRÅDE
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PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Reguleringsplan for Ilseterura ble behandlet i møte i planutvalget 7.5.2019, sak 18/19, og 
vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Naboer, gjenboere, berørte parter mv. ble varslet 
om offentlig ettersyn i brev datert 16.5.2019 og annonse i Byavisa 16.5.2019. Frist for 
merknader til planen var 28.6.2019. Ved fristens utløp var det kommet 11 merknader til 
planen. Merknadene er oppsummert med rådmannens kommentarer i eget vedlegg som 
vedlegges planen ved sluttbehandling.   
 
ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
PLANFORSLAGET 
  
Planlagt reguleringsendring vil åpne for ny 
fritidsbebyggelse. Foreslåtte 
byggeområder ligger i tilknytting til 
eksisterende utbyggingsområder og vurderes 
som komplementering mellom Lunnstaden og 
Ilsetra. Planlagt utbyggingsområde får 
umiddelbar ski-inn/-ut til alpinanlegg og 
skiløyper. Det skal etableres planfri kryssing av 
skiløypa mellom Lunnstaden og Ilsetra.  Det er 
lagt vekt på at ny bebyggelse skal holdes til den 
lavere delen i lisiden under Slåsæterfjellet. 
Utbyggingen skal utformes slik at det i svært 
liten grad gir fjernvirkning til omgivelsene.  
 
Arealutnyttelse 
På bakgrunn av merknader ved offentlig 
ettersyn foreslår utbygger i samråd med 
rådmannen en endring i bestemmelsen slik at 
det ikke kan bygges en stor bygning på 180 m2 på tomter som også skal bebygges med 
sokkel. Bygges 180 m2 brutto i 2 etasjer, blir dette veldig store hytter selv om underetasjen 
får ensidig belysning og en fasade blir liggende uten vinduer/under terreng. Det er derfor 
foreslått å redusere det visuelle uttrykket for disse 8 tomtene. Bygningsmassen må deles opp 
i to bygg, og hytta kan ikke være større enn 140 m2 BYA.  Dette vil visuelt gi et mer åpent 
uttrykk. Dette er ikke foreslått for tomt nr. 9 som også må bebygges med sokkel. 
 
Landskap og tilpassing 
Konsekvensutredningene er tematisk gjennomgått og vurdert under pkt. 7 i 
planbeskrivelsen. Konsekvensutredning for landskapsbilde og terrenginngrep er utarbeidet 
som eget vedlegg og dokument., se også pkt. 7.3.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomfør en egen risiko- og sårbarhetsanalyse dater 23.4.2019 som er vedlagt 
planen. Ut fra analysen er det konkludert med at 11 hendelser har lavt risikonivå der rimelige 
tiltak gjennomføres, mens det er 4 hendelser med moderat risiko der tiltak skal vurderes i 
forhold til nytte.  
 

Forslag til plankart
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På bakgrunn av ROS-analysen er det pekt på avbøtende tiltak som må gjennomføres i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring. Disse tiltakene er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene og er som følgende: 

 Krav til skibru over atkomstvegen V1 for å sikre planfri kryssing av veg/skiløype. 
Brua bør sikres med rekkverk med høyde minimum 1,1 meter over ferdig 
preparert skiløype. 

 Kapasitet for slokkevann og brannvannsuttak prosjekteres og etableres i henhold til 
krav fra Brannvesenet og Øyer kommune. 

 Frisiktlinjer er tegnet inn i plankartet. Vegetasjon eller andre sikthinder holdes 
nede/fjernes. 

 
Vurdering 
Planforslaget er utarbeidet med føringer og krav til utredninger gitt i planprogrammet, 
vedtatt 27.9.2018. I planprogrammets pkt. 5.3 er det angitt følgende tema som skal 
konsekvensutredes: 

- Nærmiljø og friluftsliv 
- Landskapsbilde og terrenginngrep 
- Kulturminner og kulturmiljø 

Landskapsbilde og terrenginngrep er konsekvensutredet i et eget vedlagt dokument. Alle 3 
temaene er beskrevet/utredet under pkt. 7.2 i planbeskrivelsen med tilhørende konklusjon.  
 
Nærmiljø og friluftsliv.  
Situasjonen er utfyllende beskrevet med stier/løyper som har betydning både for utfart 
innover i fjellet og ski-in/ski-out til alpinanlegget. Det legges opp til planfrie kryssinger og 
traseene endres i begrenset grad i forhold til dagens situasjon. En gjennomgående skiløype 
bør ha en grad av avstand til hyttene slik at skiløpere ikke får en opplevelse av å gå gjennom 
et hytteområde. Likeledes vil en slik avstand gjøre at hytteboerne ikke føler at skiløpere går 
for å se inn til dem. Rådmannen mener de ulike hensynene er tilfredsstillende avveid med en 
bred sone for skiløypen og grøntområde mellom løype og bebyggelsen på begge sider for å 
skape avstand til bebyggelsen (BST1).  

 
Landskapsbilde og terreng  
Beskrivelse av dagens situasjon og vurderinger av konsekvenser er vedlagt som eget 
dokument fra Feste Kapp AS. For rådmannen har det vært viktig at forslagsstillerne har holdt 
utbyggingsområdet nedenfor steinblokkene som er et viktig landskapselement for Ilseterura.  
 
Blokkmark er en sjelden forekommende 
naturtype i vårt område og gir en tidsdimensjon 
i forhold til geologi/historie.   
 
Hovedtyngden av blokkmark ligger høyere 
oppe i lia enn der planlagt bebyggelse slutter. 
Det er også et lavereliggende område 
blokkmark inntil skiheisen. Dette har mindre 
betydning for helheten, men bør også bevares 

17
  18
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der det er mulig. I bestemmelsen er det gitt føringer for dette på tomt 17 og 18. 
 
Synligheten sommertid vil påvirkes av hvor tett og sammenhengende bebyggelsen i lia mot 
sørvest blir. Utnyttelsesgraden for tomtene i øvre del er lavere enn nedre del, dette er 
positivt for synligheten til blokkmarka.  
 
Grad av utnytting  
I planforslaget er det lagt opp til små tomter i området mot Hundersætervegen med 
bebyggelse på maksimalt 120 m2, bebyggelse i 1 etasje. Det er ikke angitt grad av utnytting 
for byggeområdet. Med bebyggelse på 120 m2 + parkering på terreng gir dette 160 m2 BYA. 
Med en tomtestørrelse på minimum 640 m2 gir det en % -vis BYA på 25 %, som er vanlig for 
frittliggende hytter i de seneste vedtatte planer. Ingen av de planlagte tomtene er mindre 
enn 640 m2. 
Oppe i lia er tomtene noe større med bebyggelse på maksimalt 180 m2 BYA + 2 
parkeringsplasser, totalt 220 m2 BYA. En tomt på ca. 1 daa i dette området gir en %-vis BYA 
på 21,6 %.  
 
Det er ikke tiltatt med oppstue i planområdet, men det tillates underetasje på 
hovedbygningen på 9 av tomtene pga. bratt terreng.  Dette gir bebyggelse som lettere kan 
tilpasses terreng og ikke omvendt. I tillegg er det kun tillatt med to bygninger pr. tomt. Disse 
grepene vil legge hyttene bedre inn i terrenget og redusere fjernvirkningen. Rådmannen vil gi 
honnør til forslagsstiller som toner ned bygningen(es) størrelse, begrenser størrelse på 
terrasse og som ikke åpner for bebyggelse med oppstue. Dette gir et mindre fotavtrykk og 
inngrep pr tomt og et betydelig mindre prangende hytteområde.  
 
Skibru 
Det er viktig hvordan denne tilpasses terreng og vegen, samt bruk av vegetasjon og 
revegetering. Det er innarbeidet utfyllende bestemmelser om skibru mht. stigning på løype 
og tilpasning til terreng. Det er laget en visualisering som viser høyder og dimensjoner for 
skibrua i landskapet. Det er laget en egen skisse på hvordan denne vil ligge i terrenget. For 
brannvesenets adkomst må skibrua ha en fri høyde på 4 m.  
 
Rådmannen har også vurdert å bytte om på elementene, slik at skiløypa fikk gå i terrengets 
trase, mens kjøreveg ble lagt i brukonstruksjon over skiløypa. 
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Begge løsninger vil medføre visuell påvirkning både fjern og nær. Utbygger har ikke ønsket å 
utrede kjørebro-alternativ videre. Rådmannen finner at skibru kan aksepteres, men det må 
vektlegges at denne tilpasses landskapet og omgivelsene. 
 
Verneskog 
Utbygging i områder opp mot tregrensa gir eksponerte bygninger fordi skogen har lav 
bonitet, er sent voksende og trærne er begrenset i antall og tetthet. Med tanke på tetthet og 
utbyggingsbelastning i de trebevokste områdene mot Hundersætervegen vil grad av 
utnytting være avgjørende for muligheter for bevaring av vegetasjonen.  Det er på bakgrunn 
av vegetasjonen avsatt en vegetasjonsskjerm på 10 meter mellom vegen og bebyggelsen. I 
bestemmelsene er det gitt at det ikke skal foretas flatehogst eller annen hogst som kan 
forringe områdets verdi som vegetasjonsskjerm. 

 
Klima og miljøhensyn  
Utredningen om klima og miljøhensyn i planbeskrivelsen omtaler utbyggingsområdet som en 
fortetting. Planbeskrivelsen omtaler gode grønne forbindelser (skiløyper/turstier/ 
alpinanlegg) slik at transportbehovet etter ankomst til området begrenses. Det som her 
beskrives ivaretas av den eksisterende situasjonen. Effektiv arealbruk omtales som et 
miljøhensyn.  I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser for å finne gode 
klima- og miljøløsninger for det enkelte byggeprosjektet.  
 
I reguleringsbestemmelsen pkt. 1.11 er som følgende: 
 
«Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. 
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til 
TEK 17 sine krav til energi kap. 14. I tillegg skal bestemmelsene i TEK 17 § 14-2 
(energieffektivitet) vurderes løst i ny bebyggelsen. Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse 
etableres som en integrert del av tak eller veggfasader. 
 
Materialbruk: Utbyggingen skal være med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å 
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redusere klimagassutslipp. Dette kan være: 
- stort innhold av resirkulerbart råstoff 
- lavt innhold av helse og miljøskadelige stoffer 
- lite emisjon til inneklima 
 
Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer.» 
 
Utbygging skal 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. 
 
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». 
 
Dette kan være varmepumper luft-luft/luft -vann e.l, solpaneler/solceller.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Planområdet Ilseterura er ikke definert som et utbyggingsområde i kommunedelplanen for 
Øyer sør, og er derfor heller ikke en del av Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 
Likevel forutsetter rådmannen at et vilkår for utbyggingen av området at det må bidra til ny 
hovedledning VA og tiltak i sentrumsringen, på lik linje med andre nye utbyggingsområdene i 
kommunedelplanen for Øyer sør. Dersom planen hadde avventet revideringen av 
kommunedelplanen Øyer sør, ville dette inngått i utbyggingsprogrammet på lik linje med de 
andre områdene.   
 
På grunn av kapasitet på avløpsledningen kan utbygging ikke starte før ny vann- og 
avløpsledning er opparbeidet opp i området. 
 
Rådmannen foreslår at det legges inne to nye punkt  i rekkefølgebestemmelsene på 
bakgrunn at dette.  
 
 
OPPSUMMERING 
Rådmannen foreslår at reguleringsplanen vedtas som innsendt fra plankonsulent, men med 
tilføyelse av rekkefølgebestemmelse om tiltak utenfor planområdet i sentrumsringen, samt 
krav til VA-tilknytning til ny ledning.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 27.8.2019 og reguleringsbestemmelser, 
sist revidert 20.8.2019 med rådmannens forslag til endringer i nytt pkt. 5.2. og 5.3: 
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Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 100/7 M.FL. SOLBERG- SØKNAD OM KONSESJON 
SØKER: NINA SOLBERG 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1626     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om konsesjon fra Nina Solberg datert 15. juli 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Verditakst utarbeidet av Hans Petter Melbø 18. mai 2019 
Kjøpekontrakt mellom partene (u.off  offl. §13) 
E-post-korrespondanse mellom søker og landbrukskontoret 2. sept 2019 
 
Sammendrag: 
Nina Solberg søker konsesjon på Solberg g/bnr 100/7 på Tretten. Rådmannen mener det er 
riktig å gi konsesjon med vilkår om personlig boplikt i fem år. 
 
Saksutredning: 
Nina Solberg søker konsesjon på landbrukseiendommen Solberg g/bnr 100/7 m.fl. på Tretten. 
Selger er Johan Solberg.  
 
Søkers far og Johan Solberg er søskenbarn. Nina Solberg har etter bestemmelsene i 
odelsloven ikke odel på eiendommen og ervervet er derfor konsesjonspliktig. 
 
Formålet med ervervet er å bebo eiendommen og drive garden som før med bortleie av jorda 
og ordinær skogsdrift. Nina Solberg er utdannet spesialsykepleier men tar nå 
voksenagronomkurs ved Valle VDG. 
 
Fakta om eiendommen: 

 
Garden ligger i Øvre gate. Jorda er godt arrondert rundt garden. På garden er det våningshus 
og kårbolig, driftsbygning m.m. Det er seter på Holmsetra. Med handelen følger også fiskebu 
ved Lyngen. 
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  



  Sak 54/19 

 Side 20 av 61   

 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Departementet kan gi forskrift om at prisvurderingen etter første ledd skal unnlates ved 
erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, dersom den avtalte prisen ikke 
overstiger en fastsatt beløpsgrense. 
 
I rundskriv M-3/2017 opplyses det om at det i forskrift er fastsatt at eiendommer med 
brukbart bolighus ikke skal underlegges priskontroll ved konsesjons dersom prisen er avtalt 
til under kr 3,5 mill. Kjøpesummen er under 3,5 mill. Boligen er å anse som beboelig og det 
skal derfor ikke gjennomføres priskontroll i denne saken.  
 
Vurdering: 
Boplikt 
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i konsesjonsbehandlingen. 
I følge §11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal 
være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som tar sikte på å øke 
folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 
kommunen. 
 
 Bosettingshensynet 
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Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i, 
se rundskriv M-03/17 fra Landbruksdepartementet. Det er altså ikke utviklingen av 
bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
 
Garden ligger sentralt på Tretten. Området kan ikke regnes som fraflyttingstruet. Av den 
grunn alene kan det ikke framsettes krav om boplikt. At landbrukseiendommer blir 
fritidseiendommer er dog heller ikke en ønsket utvikling. Det er en av flere grunner til at det 
er det viktig at boplikten opprettholdes i området.  
 

Hensynet til helhetlig ressursforvaltning  
Her er det en vurdering om det bør oppstilles boplikt for å ivareta de samlede ressursene på 
eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og øvrige deler av 
eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige generasjoners behov og 
sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan legge grunnlag for fortsatt 
drift og bosetting.  
 
Av konsesjonssøknaden framgår det at konsesjonssøker vil leie bort jorda. Garden skal altså 
ikke drives som selvstendig bruk. Som eier av en landbrukseiendom er en som regel også 
andelseier i vegselskaper, grunneierlag, felles sperregjerder m.m. Drift av fellesfunksjoner 
innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad dugnadsbasert. Det å ikke bebo 
eller være til stede på eller ved eiendommen, vil ofte innebære en ekstra belastning på at de 
øvrige eierne. For hver eiendom hvor eier ikke bebor landbrukseiendommen vil det ofte bety 
en ekstra byrde for de øvrige som har ansvar for slike fellesanliggender. 
 
Rådmannen mener etter dette at hensynet til helhetlig ressursforvaltning taler for et vilkår 
om personlig boplikt på denne eiendommen. 
 

Hensynet til kulturlandskapet 
Rådmannen mener at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta kulturlandskapet enn 
upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og behovet man har hatt for å 
utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare menneskene som kan forvalte og 
vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene synes å ha mindre eksistensiell 
betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket er i og i pakt med landskapet, 
noe som ikke synes å være forenlig med at eier ikke er til stede på eiendommen.   
 
Kulturlandskapet i området synes å være godt ivaretatt til nå. Rådmannen legger til grunn at 
det vil finne sted en mer intensiv bruk av kulturlandskapet dersom eieren bor på gården, og 
at dette vil være med å forme kulturlandskapet. Rådmannen mener etter dette at hensynet 
til kulturlandskapet klart taler for å oppstille vilkår om personlig boplikt på denne 
eiendommen. 
 

Beboelseshusets tilstand 
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler 
mot å pålegge boplikt.  
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Våningshuset er oppført i 1940 og er opplyst å være beboelig. Kårboligen er oppført i 1960. 
Boplikt bør ikke oppleves som særs tyngende. Så skal en ved konsesjonsbehandlingen 
vurdere om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den kan oppfylles av 
andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av leietagere med den 
ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom fast, i større grad bidra i 
lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort periode. Eier vil i større grad 
enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden, både mhp. vedlikehold og det 
rent estetiske, ved å holde det ryddig og skjøttet på og rundt gardstunet. Rådmannen mener 
derfor at boplikten bør være personlig.  
 

Samlet vurdering av boplikt 
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere hus 
står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det ramme både 
sysselsettingen og landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og 
bygda sitt særpreg. Rådmannen er kommet til at det er tungtveiende grunner for å legge 
boplikt som vilkår for ervervet og at konsesjonssøker bør pålegges en personlig boplikt i fem 
år med ett års tilflyttingsfrist.  
 
Erververs formål/driftsmessig løsning: 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for 
å redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsning må en forholde seg til de 
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er 
god. 
 
Jordvegen på Solberg har vært utleid tidligere og det opplyses om at dagens drift skal 
videreføres. Den driftsmessige løsningen anses som tilfredsstillende.  
 
Det opplyses for øvrig om jordlovens bestemmelser om driveplikt i § 8. Erverver må innen ett 
år ta stilling til om en selv skal drive jorda eller leie den bort. Det minnes om at vilkårene for å 
oppfylle driveplikten ved bortleie er minimum 10-års kontrakt som ikke kan sies opp av 
utleier. Leiekontrakter skal godkjennes av kommunen.  
 
Erververs kompetanse 
Ut fra de opplysninger som framkommer av søknaden anses erververnes kompetanse å være 
i orden. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Nina Solberg på eiendommen Solberg 
g/bnr 100/7 m.fl. i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen 
innen ett år etter overtagelse og har den som fast bosted den i minimum fem år. 
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 52/20 I ØYER KOMMUNE -  SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1627     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Oddvar Nordlund om deling mottatt av kommunen 18. juni 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Foreløpig svar fra kommunen den 18. juli 2019 med angivelse av behandlingstid. 
 
Sammendrag: 
Oddvar Nordlund søker fradelt en skogteig på ca. 8 daa for å kunne selge denne til Johannes 
Mæhlum. Rådmannen mener søknaden bør avslås ut fra at eksisterende løsning ikke 
framstår som klart urasjonell og at det ikke er andre alternativer som er klart bedre. Videre 
vil en slik delvis avskalling av eiendommene være i strid med hensynet til en tjenlig 
bruksstruktur og gjeldende praksis. En fradeling vil dreie praksis i en klart uønsket retning og 
kommunen vil med det svekke styringsmuligheten i forvaltningen av landbrukssaker.  
 
Saksutredning: 
Oddvar Nordlund eier landbrukseiendommen Nordlund g/bnr 52/20 m.fl. Han søker om 
fradeling av en skogteig på snaut 8 daa slik at denne kan selges til Johannes Mæhlum som 
tilleggsareal. Søknaden er begrunnet med at teigen er lang, smal og i bratt lende og at den er 
vanskelig å nytte i en moderne driftsform. Johannes Mæhlum eier naboteigen under sin gard 
Mæhlum g/bnr 49/1. 
 
Fakta om eiendommen: 

 
På garden er det bolighus og noen mindre uthus. Det er ikke driftsbygning og ikke aktivt 
husdyrhold på eiendommen. Jorda er bortleid. Dyrkamarka er fordelt på tre teiger, herunder 
en på setra ved Hundberget. Det er tre enkeltstående skogteiger på eiendommen.  
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd: 
  
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anne 
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omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og 
variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i jordloven 
§ 1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at 
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se 
på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig 
perspektiv». 
 
Vurdering: 
Forvaltning av landbrukseiendommer og -arealer er en samfunnsoppgave med lang horisont. 
Det er eiendommen en må ha i fokus. Eieren er i dette bildet kun en epoke i eiendommens 
liv. I slike delingssaker er det driftsenhetens samlede ressurser for framtidige generasjoner 
som skal vektlegges. Søkers foretaksøkonomiske forhold kan kun vektlegges i saken som et 
korrigerende moment.  
 
Det moderne skogbruket er sterkt preget av at det er få kjøpere av tømmer og disse har sine 
egne entreprenørkorps som står for det meste av avvirkningen. Det er tømmerkjøperne som 
organiserer tømmerdriftene og det er ofte flere skogeiere som hogger i samme drift. 
Tømmerkjøperne tilbyr også skogkulturtjenester, arbeid som tradisjonelt har vært utført av 
skogeier selv, ungdommer på sommerjobb osv. Med en skogbruksplan for eiendommen kan 
skogeierrollen i de fleste tilfeller utøves som en ren administrasjonsoppgave.  
 
Nordlund bygger søknaden i stor grad på at teigen er lang, smal, bratt og derav tungdrevet i 
moderne skogbruk. Det er en kjensgjerning at eiendoms- og teigstrukturen i Øyerskogbruket 
er preget av lange og smale teiger på tvers av hovedretningen på både hoveddalføret og 
sidedaler. Denne teigen skiller seg ikke vesentlig fra andre teiger og eiendommer i bygda og 
framstår ikke som klart mer urasjonell enn andre teiger i området. Med dagens 
driftsmetoder er det også kanskje enklere å drifte og forvalte slike teiger enn det var 
tidligere. Rådmannen mener driftsforholdene i liten grad gjør seg gjeldende som argument 
for deling. 
 
Kommunen har en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltteiger og særlig slike som 
ligger nær hovedbruket. Langs bilveg er det ca. 2 km fra garden til skogteigen. Det kan heller 
ikke påvises klare fordeler for mottaker av arealet, utover at han eier naboteigen og kan 
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drive disse i sammenheng. Det er etter rådmannens syn ingen spesielle forhold av slik 
betydning at en i denne saken bør fravike generell praksis på området. Om en ønsker en 
effektivisering av teigstrukturen i skogområder kan dette med fordel heller løses med 
jordskifte der en ser et større område i sammenheng og hvor utskiftninger foregår ved 
makeskifte.  
 
Kommunedelplan for landbruk i Lillehammer-regionen 2014 – 2025 er også tydelig på at det 
er et mål å beholde de aktive brukene i kommunen, både store og små. Om en gir tillatelse til 
deling i denne saken, vil det bidra til å dreie praksis i en annen retning enn den retning 
kommunedelplanen for landbruk legger opp til. Øyer kommune har ved flere anledninger gitt 
høringsuttalelse til forslag om å endre mellom anna konsesjonsloven. Det har vært vesentlig 
for kommunen å holde på vernet av arealressursene som tilhører landbrukseiendommene. 
Om en åpner for en mer liberal delingspraksis vil dette i det videre legge press på særlig de 
mindre gardsbrukene med husholdningsskog. I de tilfeller der det kan være noe positivt med 
å rasjonalisere eiendomsstrukturen både i jord- og skogbruket, bør dette skje ved full 
bruksrasjonalisering og ikke en slik avskalling som det omsøkes i denne saken. Tapet for 
resteiendommen er større enn gevinsten for mottaker eiendommen. Dersom en tillater en 
praksis med å kunne fradele enkeltteiger vil kommunen miste styringsmuligheten til å kunne 
forlange full bruksrasjonalisering der det alternativet framstår som mest riktig. 
 
Helhetsvurdering  
I saksutredningen for vedtaket har rådmannen vurdert delingsspørsmålet i forhold til 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur, driftsmessig løsning og foretatt en helhetsvurdering av 
saken opp mot gjeldende praksis i kommunen. Rådmannen kan ikke se at det er forhold ved 
denne saken som gir særlige driftsfordeler eller at kommunen bør fravike nedfelte 
målsettinger i landbrukspolitikken og gjeldende praksis.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Oddvar Nordlund om fradeling av en 
enkeltskogteig fra landbrukseiendommen g/bnr 52/20. Søknaden ivaretar ikke hensynet til 
en tjenlig bruksstruktur og driftsmessig god løsning. Om søknaden innvilges vil det dreie 
praksis i en klart uønsket retning. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.   
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 53/1 LUNKE NISTUEN I ØYER - SØKNAD OM UTSETTELSE AV GJENSTÅENDE 
BOPLIKTSTID JF. KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1628     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om konsesjon fra Martin Lunke datert 22. juli 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
E-post-korrespondanse mellom Lunke og landbrukskontoret 2. sept 2019. 
 
Sammendrag: 
Martin Lunke har tatt over farsgarden Nistuen Lunke i Nordbygda. Han søker om en fem års 
utsettelse av den lovbestemte boplikten. Søknaden er begrunnet med familiære forhold og 
at det er nødvendig med tiltak for å etablere en bolig på garden. I mellomtiden skal han og 
familien bo på Lillehammer. Rådmannen mener søknaden delvis kan imøtekommes men at 
det ikke kan gis mer enn to år fristutsettelse. Dette er en rimelig lempelse ut fra søkers 
beskrevne behov og det som synes nødvendig for å få boforholdene tilfredsstillende.  
 
Saksutredning: 
Martin Lunke søker konsesjon for sitt eierskap av Nistuen Lunke g/bnr 53/1. Han søker 
konsesjon fordi han ønsker fem års utsettelse av sin resterende bopliktstid. Han overtok 
garden 30. juni 2017 og fikk tinglyst hjemmel til eiendommen 5. september 2017. 
Eiendommen ble overtatt konsesjonsfritt ettersom han har odel på eiendommen og skulle 
oppfylle den lovbestemte boplikten på fem år.  
 
Det opplyses at dyrkamarka er bortleid med 10-års kontrakt. Planene for eiendommen 
beskrives som å fortsatt leie bort dyrkamarka, drive med gardsturisme og skogbruk.  
 
I søknaden skriver han at han og samboeren flyttet til hennes barndomsgard sommeren 
2017. Den ligger rett ved Lunke og han skriver at han har forstått det slik at ved å bo der 
oppfylles også boplikten på Lunke. På grunn av familiære forhold ønsker de nå å flytte til 
Lillehammer for en periode. Det opplyses om at de fikk barn i 2017 men at de ønsker at 
barnet skal begynne på skolen i Øyer. På garden er det to eldre bolighus og et gjestehus. I 
tiden framover vil de ordne ny bolig på Lunke for dem. Faren (Sjur Morten Lunke) bor nå på 
garden. 
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Fakta om eiendommen: 

 
 
Etter opplysninger fra Norske Gardsbruk er det på garden to våningshus og kårbolig. Det ene 
våningshuset er av søker omtalt som gjestehus. Våningshusene er fra 16-1700-tallet og er 
restaurert på 1970 og -90 tallet. Kårboligen er fra 1952. Driftsbygningen har vært brukt til sau 
og gris men etter det rådmannen erfarer denne ikke i bruk nå.  
 
Etter korrespondanse med søker ifm. saksbehandlingen er det bragt klarhet i at Sjur Morten 
Lunke bebor den eldste av de to bygningene som regnes som bolighus, denne har adresse 
Veltevegen 95 som også er Sjur Morten sin folkeregistrerte adresse. Den andre bygningen 
skal enten renoveres eller rives, alternativt så ønsker de å oppføre enda en bygning på 
garden. Dette er spørsmål som må avklares med bl.a. kommunen, uavhengig av denne 
saken.  
 
 
Opplysninger om søker og søkers familie: 
Martin Lunke er født 10. mai 1985. Han opplyser å være samboer og ha ett barn. Oppslag i 
folkeregisteret bekrefter at Lunke har ett barn og barnets mor er Elisabeth G. Haugerud. Hun 
kommer fra eiendommen Haugerud (Laanke Nordigard) g/bnr 52/1 (Kilde: Norske 
Gardsbruk). Han opplyser i søknaden at han og samboeren flyttet til hennes barndomsgard 
(Haugerud) i 2017. Det er ett bolighus på denne eiendommen og den har adresse Veltevegen 
123. Kårboligen fra 1981 ble fradelt i 2006 og er solgt. 
 
Oppslag i folkeregisteret viser at også Martin Lunke har bostedsadresse i Veltevegen 95 og 
har hatt det siden 1. april 2017. Samboeren har siden august 2017 hatt adresse Storgata 
157A på Lillehammer. Denne eiendommen med g/bnr 52/10 i Lillehammer eies av Lunke og 
Haugerud i felleskap og ble ervervet i 2016. Det gjør også naboeiendommen Storgata 157B 
som de ervervet i 2017. På denne eiendommen ble det i 2018 tillatt oppført en ny enebolig, 
Lillehammer kommune har nylig mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse.    
 
 
Lovgrunnlaget:  
Formålet med konsesjonsloven (konsl.) jf. § 1, er å regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- 
og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  
1. framtidige generasjoners behov  
2. landbruksnæringen  
3. behovet for utbyggingsgrunn  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. hensynet til bosettingen  
 
Det følger av konsl. § 2 at fast eiendom som hovedregel ikke kan erverves uten konsesjon.  
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Etter konsl. § 5 første ledd nr. 1 og 2 er konsesjonsplikt ikke nødvendig når eieren er 
beslektet med tidligere eier på nærmere bestemt måte eller er odelsberettiget til 
eiendommen. Dersom eiendommen er bebygd og har mer enn 35 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka eller mer enn 500 dekar produktiv skog er konsesjonsfriheten betinget av at 
erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se 
konsl. § 5 andre ledd.  
 
Boplikt på en eiendom kan enten følge direkte av loven i de tilfellene en eiendom overtas  
konsesjonsfritt, eller på grunnlag av vilkår i et konsesjonsvedtak, i de tilfellene det er 
nødvendig med konsesjon på ervervet. Boplikten tar i begge tilfeller sikte på å ivareta 
hensynet til bosetting, hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i 
framtiden.  
 
Når erververen ikke har tenkt å bosette seg på eiendommen må han søke konsesjon selv om 
han er i nær slekt eller odelsberettiget.  
 
 
Vurdering: 
Martin Lunke opplyser å være samboer og å bo på samboerens hjemgard, denne har adresse 
Veltevegen 123. Han har folkeregistrert adresse Veltevegen 95 som er på sin egen gard. Her 
er det motstridende informasjon som kan indikere at han ikke oppfyller kriteriene om 
hovedregel om bosted iht. folkeregisterloven § 5-1. Det er etter folkeregisterloven § 1-3 
skattekontoret (Skatt Øst) som er folkeregistermyndighet og som skal påse at vilkårene i § 5-
1 er oppfylt. Kommunen er iht. konsesjonsloven § 17 pålagt å føre tilsyn med at lovbestemt 
boplikt er oppfylt. Det begrenser seg til å påse at den som har boplikt har folkeregistrert 
adresse på eiendommen. Rådmannen forholder seg til den folkeregistrerte adressen. 
 
Lunke opplyser at han oppfatter at boplikten for Lunke kan oppfylles ved å bebo 
naboeiendommen. Det er ikke riktig forståelse av bopliktslovgivningen. Skal han oppfylle 
boplikten på Lunke ved å bebo en annen eiendom krever det konsesjon, noe som kan være 
aktuelt å innvilges dersom en f.eks. eier to eiendommer i umiddelbar nærhet med hverandre. 
I dette tilfellet har han adresse på sin egen gard og har p.t. oppfylt ca. to år av den 
lovbestemte boplikten på fem år.  
 
Spørsmålet om boplikt ved konsesjonsbehandlingen:  
Lunke søker en utsettelse av oppfyllelse av den lovbestemte boplikten. Det er ikke reist 
spørsmål om hvorvidt han skal kunne slippe boplikt. Det synes derfor ikke nødvendig å drøfte 
hvorvidt det er behov for å legge boplikt som vilkår for konsesjonsbehandlingen. Dette 
spørsmålet ble nylig underlagt en grundig drøfting i en annen sak fra Nordbygda der man i 
konsesjonsbehandlingen da kom til at personlig boplikt er nødvendig av hensyn både til en 
helhetlig ressursforvaltning og for kulturlandskapet.  
 
 
Utsatt oppfyllelse av boplikt: 
I søknaden framgår det at det er tale om en midlertidig utsettelse av boplikten, ikke en varig 
utsettelse. De ønsker at barnet født i 2017 skal kunne begynne på skolen i Øyer, skolestart vil 
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være i 2023. I e-post fra søker av 2. sept 2019 skriver han at pga. arbeids- og familieforhold 
har dette betydning med de eksisterende boforholdene på garden.  
 
Det konkrete spørsmålet i saken er om Lunke skal få fem års utsettelse av gjenværende 
bopliktstid på tre år. Rådmannen har forståelse for at en ikke kan bebo en bygning i en 
renoveringsfase. Det bør etter rådmannens syn imidlertid ikke være nødvendig med fem år 
for å renovere en ordinær gardsbygning. Ei heller om bygningen skal rives og erstattes med 
en ny. Han har også eid garden i to år og hatt rikelig med tid for å starte med den prosessen, 
enten det skulle være restaurering eller riving og nybygging. Bosettingshistorikken fra 
folkeregisteret sier også at bygningen det er snakk om ikke har vært brukt verken av eier 
eller tidligere eier siden overtagelsen. Her er det to år som kunne vært brukt til å 
tilrettelegge for bosetting. At bygningen der han selv og faren har adresse også trenger 
rehabilitering er for så vidt ikke så vesentlig.  
 
Søknaden er også delvis begrunnet ut fra arbeids- og familieforhold. Ut fra søknaden er det 
plan om å bo på Lillehammer en periode. Det er søkt om fem års utsettelse mens det er fire 
år til barnet skal begynne på skolen. Rådmannen mener det ikke er grunn for å gi en lempelse 
i boplikten på grunnlag av arbeidsforhold i en slik situasjon. Øyer og Lillehammer tilhører 
samme bolig- og arbeidsmarked og det er ingen ting som tilsier at en ikke kan bo i Øyer om 
en arbeider på Lillehammer eller omland for øvrig. Så lenge barn heller ikke har begynt på 
skolen er det også fleksibilitet i forhold til hvor man bor. 
 
 
Samlet vurdering:  
Rådmannen synes dette er en vanskelig sak, først og fremst fordi den er svakt begrunnet og 
det har vært utfordrende å få full klarhet både i de faktiske forhold og søkers klare 
intensjoner med søknaden, framtidig bosetting og garden for øvrig. Så er det slik at en 
søknad etter konsesjonslovens bestemmelser skal innvilges med mindre det er saklig grunn 
for å avslå.  
 
Etter å ha vurdert saken er rådmannen av den oppfatning at dette i større grad er et 
spørsmål om vilje enn mulighet for å kunne etterleve boplikten. Det synes å være gode 
grunner for ikke å imøtekomme søknaden fullt ut. Det bør være et visst samsvar mellom det 
søker faktisk har behov for og hva som synes rimelig å innvilge som lempelse av et så sterkt 
institutt som den lovbestemte boplikten. Rådmannens mener at Martin Lunke ikke kan 
innvilges mer enn to års fristutsettelse slik at han ila syv år etter overtagelsen skal ha bodd 
på garden i minimum fem år. Normaltilfellet er ett års tilflyttingsfrist og fem års bopliktstid. 
Da vil familien være etablert i bygda i god tid før barn skal begynne på skolen. Med to års 
pause fra boplikten vil Lunke ha god tid til å ordne en god bosituasjon på garden for seg og 
sin familie.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Martin Lunke 
på erverv av eiendommen Nistuen Lunke g/bnr 53/1. 
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2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at han bebor 
eiendommen i til sammen fem år innen det er gått syv år etter overtagelse (5. sept 
2024) 

3. Det kan ikke påregnes ytterligere lempelser i boplikten 
 
Søknaden er ikke fullt ut etterkommet. Det gir klagerett iht. forvaltningsloven kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans, en evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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G/BNR 10/1 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN 
 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1629     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
 
Vedlegg: 

 Søknad fra Sondre Stubrud om fradeling av areal datert august 2017 
 Brev til Sondre Stubrud og Vestsiden Eiendom AS med varsel om jordlovsbehandling 

datert 29.08.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Sondre Stubrud har solgt et areal innenfor områdeplan for H5- og H6-områdene i Hafjell til 
Vestsida Eiendom AS. Arealet er godkjent fradelt etter plan og bygningsloven og det er 
gjennomført oppmåling og delingsforretning etter matrikkelloven. Innenfor den fradelte 
teigen er det ca 10 daa landbruksareal som ikke lovlig kan fradeles uten samtykke etter 
jordloven § 12. Kommunen har ved fradelingen oversett dette og ved en feil unnlatt 
jordlovsbehandling for landbruksarealene. Det har ikke lykkes kommunen å komme til 
enighet med Vestsida Eiendom AS som rekvirent og erverver til å kunne foreta ny oppmåling 
og betrakte dette som feilretting. Rådmannen legger derfor fram saken med behandling 
etter jordloven § 12. Rådmannen mener søknaden bør avslås slik at det må foretas ny 
oppmåling og at de nye grensene følger formålsgrensen mellom landbruksareal og areal 
regulert til anna formål. Begrunnelsen for avslaget er at denne delinga bryter med formålene 
i jordloven og vil svekke vernet av landbruksarealer i regulerte områder 
 
Saksutredning: 
Sondre Stubrud eier landbrukseiendommen Stubrud g/bnr 10/1. I august 2017 søkte han om 
fradeling av et areal på ca. 80 daa innenfor områderegulering for H5- og H6- områdene i 
Hafjell, vedtatt av kommunestyret 15.06.2017. Rekvirent var Vestsida Eiendom AS. 
 
I delegert vedtak av 18.09.17 ble det gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven til å fradele 
en teig som etter oppmåling og matrikulering den 04.01.19 har fått g/bnr 10/91. Oppmålt 
areal er ca. 78,5 daa. Arealformål innenfor området er fritidsbebyggelse, skiløypetrase, veg, 
turveg, landbruksformål, friluftsformål og hensynssoner for bl.a. flom og krav vedr. 
infrastruktur.  
 
Primo juli 2019 mottar kommunen egenerklæring om konsesjonsfrihet som godkjennes og 
registreres i matrikkelen den 11.07.2019. Godkjent erverver er Vestsida Eiendom AS org.nr. 
912.816.001. Rekvirent og mottaker av arealet er altså samme juridiske person. 
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Innenfor arealet som er godkjent fradelt er det om lag 10 daa som har status som 
landbruksareal og som er omfattet av jordlovens delingsforbud i § 12. Fradelingen av dette 
arealet mangler nødvendig samtykke etter jordloven.  
 
Dette forholdet ble avdekket av kommunen i etterkant av at egenerklæring om 
konsesjonsfrihet ble godkjent. Kommunen har i denne saken gjort en feil, årsaken har trolig 
sammenheng med at kommunen på søknads- og behandlingstidspunkt for deling ikke hadde 
mottatt digital plan oppdatert etter kommunestyrets vedtak fra regulant, og at dette 
landbruksarealet rett og slett ble oversett. En ny feil ble begått ved behandlingen av 
egenerklæring om konsesjonsfrihet. Siden det er ubebygd landbruksareal innenfor 
eiendommen utløser ervervet konsesjonsplikt etter konsesjonsloven §2. Egenerklæringen fra 
Vestsida Eiendom AS angir at eiendommen er ubebygd areal som ligger i område som i 
reguleringsplan er regulert til anna formål enn LNFR, eller som i kommuneplanens arealdel er 
lagt ut til bebyggelse og anlegg og er konsesjonsfri etter sin karakter. 
 
Mot slutten av juli 2019 (ca to uker etter at egenerklæring er godkjent og ca en uke etter 
feilen ble oppdaget) tar kommunen kontakt med Vestsida Eiendom AS per telefon og 
redegjør for den feilen som har oppstått. Kommunen foreslår at eiendomsgrensene kan 
rettes slik at areal som betinger delingssamtykke etter jordloven holdes utenom fradelingen. 
Kommunen ville dekke alle kostnader som ved en feilretting. Kommunen fikk til svar fra 
Vestsida Eiendom AS at dette var helt bevisst fradelt da de med grunneier Stubrud har avtalt 
at Vestsida Eiendom AS som utbyggingsselskap skal være eiere av avsatt korridor for vann og 
avløp. De har også gitt innspill til revidering av kommunedelplan Øyer sør at dette arealet 
skal være med, og at jobber med en detaljregulering av hele området. 
 
Skjøte på eiendommen ble tinglyst med Vestsida Eiendom AS som hjemmelshaver 
21.08.2019.  
 
Fra rådmannens side opplever en i denne saken at kommunen har gjort en feil som er prøvd 
rettet i minnelighet med rekvirenten, uten kostnad og med minst mulig ulempe for alle 
parter. Vestsida Eiendom AS er en profesjonell aktør innen eiendomsutvikling og det må 
forventes at de har tilstrekkelig kjennskap til eiendomsrettslige forhold til fradeling. De har 
derimot ikke vist vilje til å bidra til en enkel løsning med feilretting. Rådmannen ser derfor 
ingen annen mulighet enn å legge fram en sak med behandling av deling etter jordloven § 12. 
 
Lovgrunnlaget: 
Jordlovens § 1 (formålsparagrafen) sier at «Denne lova har til føremål å leggja tilhøva til rette 
slik at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte 
brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i 
landbruket».  
 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar. 
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
famtidige generasjonar sine behov. Forvaltninga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
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og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på 
areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  
 
Når det gjelder deling av landbrukseiendom er dette regulert av jordloven § 12 som bl.a. sier 
at «deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet.» Hva som skal vektlegges 
i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd: 
  
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse. Formålet 
med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for 
nåværende og fremtidige eiere.  
 
Iht. rundskriv M-1/2013 kap. 7.3.5. annet avsnitt heter det at «En fradeling med opprettelse 
av ny matrikkelenhet (jf. matrikkelloven § 5) er alltid å betrakte som en deling i henhold til 
jordloven § 12 selv om den ikke følges opp av noen overføring av rett. En overføring av rett til 
del av eiendommen vil kunne rammes av bestemmelsen selv om det ikke er gjennomført 
noen delingsforretning. Overføring av eiendomsrett vil rammes. Det samme gjelder 
forpaktning, tomtefeste og lignende leie- eller bruksrett til del av eiendommen dersom retten 
er stiftet for lengre tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren». 
 
Vurdering: 
Jordloven gjelder for landbruksarealene innenfor områdeplanen og denne saken griper rett 
inn i forhold til jordlovens formålsparagraf. Konkret dreier det seg om hvordan kommunen 
skal forvalte landbruksarealer i områder av kommunen som er sterkt preget av utbygging. 
Det er viktig at kommunen er stødig i håndteringen av de ulike arealkategorier, både for å ha 
ryddighet fra sak til sak, fra grunneier til grunneier og fra utbygger til utbygger. Ikke minst er 
dette viktig for at de vedtatte planer skal ha notoritet og legitimitet, de skal skape 
forutsigbarhet for alle berørte parter og for samfunnet for øvrig. 
 
Vurdering etter delingsbestemmelsen i jordloven må vurderes i forhold til å ivareta 
eiendommens ressurs- og næringsgrunnlag i et langt perspektiv, både i lys av utviklinga i 
landbruksnæringa og samfunnet ellers. Det er vedtakets virkning på eiendommen og 
arealressursene en må ha i fokus. Eierens foretaksøkonomiske hensyn representerer forhold 
som kun kan vektlegges som et korrigerende moment.  
 
Det kan være hensiktsmessig at grunneierne i utbyggingsområder fradeler de arealene som 
tilrettelegges for tomtesalg. Dette for at det kan ryddes i heftelser før enkelttomtene 
fradeles. Det kan ha betydning for nye pantstillelser ved investeringer i infrastruktur og det 



  Sak 57/19 

 Side 35 av 61   

kan ha kontraktsrettslige fordeler mot andre parter. Kommunen og grunneierne er som regel 
omforente med hvilke arealer som skal kunne inngå i fradelingen og det er naturlig at 
formålsgrensene følges slik at en holder utbyggingsarealer adskilt fra landbruksarealene.  
 
Innenfor områdeplan for H5- og H6-områdene er det i 2018-19 fradelt totalt 6 enkeltteiger 
som framover skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse. Det er imidlertid kun denne ene teigen 
g/bnr 10/91 hvor eiendomsgrensene ikke følger formålsgrensene mot landbruksarealene. 
Det er også kun denne ene teigen hvor det har foregått en hjemmelsoverføring. Det er derfor 
en nokså uvanlig sak som legges fram for behandling nå.  
 
Iht. reguleringsbestemmelsene for H-5 og H-6 pkt. 5.1. skal landbruksarealene «i hovedsak 
benyttes til landbruks og skogbruksformål». Rådmannen mener det er klare motsetninger 
mellom reguleringsbestemmelsene og den delingen som har skjedd. Arealene som er avsatt 
til utbygging kan forvaltes som utbyggingsarealer og av de aktører som har dette som 
næringsveg. Landbruksarealene skal brukes til landbruksformål og av de som har landbruket 
som næringsveg. Det er ikke tungtveiende forhold i denne saken som tilsier at dette bør 
være annerledes. At det er gitt innspill til kommunedelplanrevisjon eller at det jobbes med 
nye reguleringsplaner er uvesentlig. En kan ikke forskuttere private initiativtageres 
reguleringsønsker i kommunal saksbehandling.  
 
Det framholdes også at det skal legges infrastruktur for vann og avløp over dette arealet og 
at det skaper behov for å eie arealet. Iht. reguleringsplan er det for deler av landbruksarealet 
lagt inn hensynssone krav vedr. infrastruktur. Det innebærer at det tillates etablert vann- og 
avløpsledninger og det tillates nødvendige terrengarronderinger. Andre installasjoner på 
bakken til dette må avklares i detaljreguleringsplan. Rådmannen mener det ikke er 
nødvendig, og heller ikke ønskelig, at utbyggere eier arealet hvor det skal legges infrastruktur 
i tilfeller der dette legges på arealer som er regulert til f.eks. landbruksformål. Dette ordnes 
som regel med tinglyst servitutt og det tjener formålet på en tilfredsstillende måte. Salg av 
arealer for framføring av VA-ledninger vil gi en uhensiktsmessig eiendomsstruktur og vil mest 
sannsynlig gi uheldige og utilsiktede konsekvenser.  
 
Rådmannen mener derfor at den delingen som er gjennomført ikke bør tillates etter 
jordloven § 12 og at grensene mellom eiendommene g/bnr 10/1 og 10/91 bør endres i tråd 
med formålsgrensene. Det arealet som er regulert til skiløype og som deler 
landbruksarealene bør av hensyn til en fornuftig eiendomsstruktur også tilbakeføres til g/bnr 
10/1. Rådmannens forslag til ny eiendomsinndeling vises under som tykk rød strek, gjeldende 
grense er blå strek. 
 



  Sak 57/19 

 Side 36 av 61   

 
     
Forhold til annet regelverk: 
Utfallet av denne saken vil legge føringer for om gyldigheten av delingsforretningen iht. 
matrikkelloven av 04.01.2019 må vurderes etter forvaltningsloven § 41. Kommunen må også 
følge opp at ervervet mangler nødvendig konsesjon.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad om deling av eiendommen g/bnr 10/1 for 
den delen av den nye grunneiendommen g/bnr 10/91 som i Områderegulering for H5 
– og H6-områdene i Hafjell som har arealformål landbruksformål 

2. Planutvalget ber rådmannen vurdere delingsforretningen av 04.01.2019 opp mot 
forvaltningsloven § 41 og at Vestsida Eiendom AS sitt erverv mangler nødvendig 
konsesjon jf. konsesjonsloven § 2 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.   
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
 



  Sak  58/19 

Side 37 av 61  

DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND/GESIMSHØYDE, GBNR 
155/84/FRITIDSBOLIG/TILBYGG HYTTE 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 155/084  
Arkivsaksnr.: 19/852     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
58/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon for gesimshøyde, 12.07.2019 

- Tegninger av fasade, 12.07.2019 

- Situasjonskart, 12.07.2019 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om tillatelse til tiltak 

- Reguleringsplan 102B for Hafjelltoppen Hyttegrend 

 

Sammendrag: 
Tiurtoppen Hytter AS søker på vegne av Knut Marius Stokke dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 i reguleringsplanen 102B Hafjelltoppen Hyttegrend. Det 
søkes om dispensasjon fra gesimshøyde med 0,5 meter på deler av tiltaket. Resten av tiltaket 
er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser.  

Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig vurdering. 
 

Saksutredning: 
Det er den 12.07.2019 mottatt dispensasjonssøknad fra Tiurtoppen Hytter AS på vegne av 
Knut Marius Stokke. Det søkes om dispensasjon fra punkt 3.5 i reguleringsbestemmelsene 
som omhandler gesimshøyde. Omsøkte tegninger legger opp til en gesimshøyde på 4,0 
meter, dette er 0,5 meter høyere enn tillatt i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. 

«Vi har sett på forskjellige alternativer for oppføring av tilbygget. Innenfor reguleringsplanen 
er alternativet å oppføre et bredere tilbygg med 35 raders takvinkel og 6 meter mønehøyde. 
Etter at dette ble tegnet ut så vi at dette blir en ruvende og lite estetisk pen løsning. 

Ved å søke dispensasjon og øke gesimshøyden med 0,5 m utover reguleringsbestemmelsene 
for deler av tiltaket, så oppnår vi en lavere mønehøyde på 5,4 m, og en takvinkel på 26,5 
grader som er kommunens anbefaling i reguleringsplanen. Det understrekes at kun deler av 
tiltaket vil dispensere fra gesimshøyde, mens brorparten av fritidsboligen fremdeles vil ha 
gesimshøyde på 3,5 m. 

…» 
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Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Rådmannen anser det ikke nødvendig med høring i 
regionale og statlige organer.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. 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 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  

 

Vurdering: 
I bestemmelsens pkt. 3.5 er det tatt inn bestemmelser om maksimal gesimshøyde målt fra 
over ferdig grunnmur. Gesimshøyden skal ikke overskride 3,5 meter og mønehøyde skal ikke 
overskride 6,0 meter.  

For at dispensasjon skal kunne gis må hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke 
bli vesentlig tilsidesatt, i tillegg skal fordelene være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.  

Bestemmelsene om byggehøyder på omsøkt tomt er gitt i bestemmelsens punkt 3.5: 

«… Ingen del av grunnmur, eller pilarer for terrasse, må være mer en 75 cm over 
planert terreng. På skrånede tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av 
kjeller tillates en grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen, samt at det kan sjaktes 
ut over en bredde på 4 m for montering av rømningsport og garasjeport. Hyttene kan 
maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde på 3,50 m over 
ferdig grunnmur.» 

Bestemmelser om takvinkel på omsøkt eiendom er gitt i bestemmelsens punkt 3.4: 

 «…  

Bygningene skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, helst 26,5 grader (1:2). T1 kan 
maksimalt ha en mønehøyde på 14 meter. 

…» 

Innsendte tegninger viser at gesimshøyden på den delen av hytta det søkes dispensasjon fra 
er på 4 meter. På tilbygget er det bygningskroppen som vender øst – vest som ikke er 
innenfor planens bestemmelser. Fritidsboligen er ellers prosjektert i henhold til gjeldene 
reguleringsbestemmelser. Fordelene med tiltaket slik det er prosjektert er at de oppnår 
ønsket funksjon på hytta med 0,6 meter lavere mønehøyde enn tillatt, samt de oppnår en 
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takvinkel som er ønsket i henhold til reguleringsplanen. Dette på bekostning at 
gesimshøyden blir 0,5 meter for høy. Her har tiltakshaver valgt en bedre arkitektonisk og 
estetisk løsning mot det å maksimalt utnytte det som ville vært tillatt. Som ville vært en mer 
ruvende bygning.  

Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon fra gesimshøyde vil være å foretrekke 
fremfor en mer ruvende fasade der gesimshøyden holdes innenfor bestemmelsene. En 
dispensasjon fra gesimshøyde vil gi bygningen en bedre estetisk utforming, og vil ikke gi 
hytta et større uttrykk. Samsvaret mellom bygningsvolum og bygningens høyde er vurdert. 

Mønehøyden er i trå med gjeldene reguleringsbestemmelser og er ikke berørt i 
dispensasjonssøknaden. Dette medfører at byggets totale høyde ikke heves. 

Rådmannen legger til grunn at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn 
ulempene ved å nekte. Slik rådmannen ser det blir verken innholdet i arealplanen det søkes 
dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, det anbefales at 
det gis dispensasjon i denne konkrete saken. 

Dispensasjonen beror på en konkret vurdering i foreliggende sak, det er ikke vurdert dithen 
at tillatelse i dette tilfellet vil ha uheldig presedensvirkning.  

Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overstemmes med gjeldene 
reguleringsbestemmelser og øvrig lovverk.  
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

- Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens punkt 3.5 i reguleringsplanen 102B Hafjelltoppen 
hyttegrend, slik at omsøkt gesimshøyde på 4 meter legges til grunn ved senere 
behandling av byggesøknaden. 

- Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

 
 
Ådne Bakke Marius Lykre 
Rådmann 
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DISPENSASJON KOMMUNEPLAN GBNR 91/6 OG 155/1/274 -OPPDELING AV GARDSBRUK -  
FRITIDSFESTE OG TUN 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 091/006  
Arkivsaksnr.: 18/1416     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/19 Planutvalget 17.09.2019 
  
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Relevante deler av søknad om fradeling 
- Vedlegg 2: Analyserapport fra GlOkart 
- Vedlegg 3: Skredfarekartlegging fra Skred AS 
- Vedlegg 4: Søknad fra Statskog 
- Vedlegg 5: Fjellstyrets behandling 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  

- Sakens øvrige dokumenter 
- Plan – og bygningsloven 
- Jordloven 
- Kommuneplanens arealdel 2000-2010 
- Kommuneplanens arealdel 2018-2028 
- Ytterligere kommunikasjon med NVE 
- Tolkningsuttalelse fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til Ørsta 

kommune av 2015 

 
Sammendrag: 
Alexander Elvheim søker om dispensasjon for å fradele tunet på garden gbnr. 91/6 
Strangstad Nordre, et areal på ca. 5000 m² med påstående bygninger og omdisponering til 
boligeiendom. Søknaden omfatter også fradeling av setertun på ca. 850 m² med påstående 
bygninger på Holmsætra gbnr. 155/1/274, begge i Øyer kommune.   

Deler av tunet ligger innenfor aktsomhetsområde for jord- og flomskred, samt 20 meters 
buffersone langs vassdrag. For vurdering av alle tiltak må denne faren utredes først, jf. pbl. § 
28-1. Det er gjort gjennom farekartlegging av uavhengig konsulentselskap.    

Etter denne kartleggingen ble arealgrunnlaget for fradeling av tunet justert, nytt areal er ca. 
5 000 m2. Iht. kartskisse datert 3.7.19. Dette er forelagt søker, og godkjent. 

Rådmannen har kommet til at fordelene i dette tilfellet er klart større enn ulempene, og at 
søknad om dispensasjon kan imøtekommes.  
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Saksutredning: 
Søknad og begrunnelse 
 
Alexander Elvheim søker om å få fradelt tunet på Strangstad Nordre, gbnr. 91/6. Dyrka mark 
og skog skal selges til naboene Knut Erik og Ida Fryjordet, som leier jorda i dag, om fradeling 
godkjennes. Søker ønsker å beholde et tun på ca. 5 000 m² med påstående bygninger og 
omdisponere til boligformål. Han ønsker videre å fradele et areal på setra på Holmsætra 
gbnr. 155/1/274 som han fester av grunneier Statskog. Ca. 850 m² med påstående seterhus 
og anneks og omdisponering av dette til fritidseiendom. Dette er godkjent av fjellstyret. 
Grunneier Statskog har søkt kommunen om dette, søknad mottatt 19.11.18, korrigert søknad 
mottatt 20.2.19.  

Søknaden om fradeling begrunnes med at Strangstad Nordre er et lite småbruk som er for 
lite til å leve av som selvstendig gårdsbruk. Grunneier anser det ikke økonomisk drivverdig. 
Imøtekommelse av søknaden vil i realiteten innebære en bruksrasjonalisering som allerede 
har vært utøvd ved at dyrka mark og beite har vært leid ut til nabogården siden 2010 da 
søker tok over eiendommen. De er villige til å kjøpe jord og skog om dispensasjonen 
godkjennes.  

Søknaden omhandler: 

1) Fradeling av ny grunneiendom på ca. 5 000 m2 fra gårdsbruket gbnr. 91/6 med 
påstående bygninger og omgjøring av bygningsmessig status til boligeiendom. 

2) Fradeling av festegrunn på ca. 850 m2 på setra med påstående bygninger, og 
omgjøring til fritidsfeste. 

Samlet består gårdsbruket av: 

Hove
d-
eien-
dom 

Grunn-
eiendom
mer 

Full 
dyrk
a 
jord  

Ov
er-
flat
e-
dyr
ka 
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d  
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mark
s- 
beite  

Skog
, 
svær
t høy 
boni-
tet  

Skog 
av 
høy 
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tet  

Skog 
av 
mid-
dels 
boni-
tet  

Skog 
av lav 
bonite
t  

Upro
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v 
skog  

Myr  

Jord 
dekt 
fast-
mark  

Åpen 
skrin
n 
fast
mark  

Be
byg
d  

Sa
mf
erd
sel  

Total 

91/6 155/1/27
4 0.1 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 18.4 

  91/6 17.8 0.0 24.6 0.0 7.8 170.
3 219.6 1.3 5.4 0.0 0.0 6.4 2.5 455.

6 

  Teig 1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 130.
8 102.1 1.1 4.2 0.0 0.0 0.0 1.4 242.

8 

  Teig 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 117.5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 158.
3 

  Teig 3 17.8 0.0 24.6 0.0 4.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 6.4 0.9 54.5 
Sum   17.9 0.0 42.0 0.0 7.8 170. 219.6 1.3 5.4 0.6 0.0 6.6 2.5 474.
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3 0 
 

1) Gbnr. 91/6 består av tre teiger 
2) Eiendommens seter gbnr. 155/1/274 på Holmsætra utgjør ca. 18,4 daa, hvorav dyrka 

mark ca. 0,1 daa.  
Befaring og arealgrunnlag:  

Saksbehandlerne var på befaring på eiendommen 29.10.18. Da ble arealet som ønskes 
fradelt vurdert nærmere sammen med søker. I opprinnelig søknad hvor det ble ønsket et 
areal rundt tunet på 4800 m², ble det gjensatt et areal mellom tunet og en boligeiendom. 
Etter en vurdering av arrondering og hensiktsmessighet ble dette arealet medtatt. 

Etter faresonekartlegging for jord- og flomskred ble arealgrunnlag igjen innskrenket til ca. 
5 000 m2, i samråd med søker. Eksisterende bebyggelse innenfor det kartlagte området har 
tilfredsstillende sikkerhet i forhold til kravene for S2 i TEK17. 

 

Ved imøtekommelse av søknad om dispensasjon forutsettes all bebyggelse å endre status fra 
landbruksmessig bebyggelse til bygninger med status bolig og fritidsformål.  

Innledende behandling av søknaden 

Søknaden er forelagt berørte naboer iht. pbl. § 19-1. Det er innhentet landbruksfaglig 
uttalelse fra landbrukskontoret i Lillehammerregionen. Eksterne høringsinstanser har også 
hatt saken til uttalelse. 

Planstatus 

I kommuneplanen som var gjeldende på søknadstidspunktet (KP arealdel 2000-2010) lå 
eiendommen i arealkategori LNF2, godkjent av Øyer kommunestyre den 30.11.2000.  

I de generelle bestemmelsene for LNF-området gjelder bestemmelsene: 
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- Innenfor LNF-området er det ikke tillatt med oppføring av eller vesentlig utvidelse av 
bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet 
stedbunden næring før området inngår i regulerings- eller bebyggelsesplan. 

Videre er det bestemt om LNF2:  

- Innen dette området skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskapet, jord, skog og 
friluftsliv. Forbudet mot spredt bebyggelse i denne sonen er også ønskelig for å kunne 
kontrollere utbyggingsmønsteret generelt. 

Kommunens intensjoner om hvordan disse arealene ønskes disponert og sikret i framtida: 
Den strenge holdningen til arealdisponeringen er ønskelig både av hensyn til landbruks-, 
natur og friluftsinteressene, men også for å kunne kontrollere og styre den framtidige 
utbygging utenfor senterområdene. 

Ved behandling av søknaden om dispensasjon må gjeldende plan på søknadstidspunktet 
legges til grunn ved behandling, men kommuneplanen 2018-2028 må også vurderes, særlig 
fordi det må tas stilling til om eiendommen kan legges inn i ny arealkategori LNF(R) spredt 
bolig nåværende ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Forholdet til ny kommuneplan: 

I kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.1 om LNF(R) framgår det at i disse områdene 
tillates det ikke fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. 

Videre omhandler 5.1.4 søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom 
stedbundet næring i LNFR-område (pbl. § 19-1 og § 19-2). vilkårene for å gi dispensasjon er 
gitt i pbl. §§ 19-1 og 19-2. Av retningslinjene framgår at det må søkes om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for å kunne tillate deling, bygge- og anleggstiltak i LNFR.  

5.1.3 har bestemmelser for seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til utnytting av skog- og 
utmarksressurser i LNFR-område.  

I retningslinjene for søknad om fradeling og omdisponering av seterbebyggelse er det 
bestemt at (relevante punkter tatt inn nedenfor):  

e) Omdisponering av seterbebyggelse, fiskebuer og naust i Øyer statsallmenning krever 
samtykke fra Øyer kommune, samtykke fra Øyer fjellstyre og Statskog SF. 

f) i forbindelse med omdisponering av seter innenfor Øyer statsallmenning skal Fjellstyret 
avklare om setra skal selges/utvises til annen landbrukseiendom i drift, jf. seterforskriften og 
fjelloven. 

h) Omdisponering skal ikke være til ulempe for annen jord- og seterbruk i området. 

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 
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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 bestemmelsene det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 

 
Vurdering: 
Nordre Strangstad: 

Landbruksfaglig vurdering: 

Aleksander Elvheim søker fradelt tunet med omkringliggende areal rundt fem daa fra 
landbrukseiendommen Nordre Strangstad, gbnr. 91/6 på Sør-Tretten. Formålet med 
fradelingen er å kunne selge jord- og skogbruksarealene som tilleggsareal til nabogard, tunet 
skal bli boligeiendom. Nordre Strangstad er et lite bruk med ca. 18 daa dyrkamark, 42 daa 
beite og snaut 400 daa produktiv skog. Bebyggelsen består av bolighus, driftsbygning, 
garasje, redskapshus og stabbur. Driftsbygningen er gammel og antas å være utdatert og 
nedslitt. Det er ikke selvstendig drift på eiendommen. Eiendommen er ut fra størrelse og 
avkastningsevne lite rasjonell med tanke på selvstendig drift. Det ligger derfor til rette for 
bruksrasjonalisering der garden selges som tilleggsareal. I en slik situasjon er det naturlig å 
vurdere mulighetene for fradeling av tun da det normalt ikke er bruk for to tun på en og 
samme landbrukseiendom. 

Arealet som søkes fradelt er på ca. 5 daa og består av tunet med bebyggelse og litt hage sør 
for bolighuset. I søknaden er det gjensatt ei kile mellom tunet og en fradelt boligeiendom 
gbnr. 91/20. landbrukskontoret mener at arealet kan medfølge tunet og at ny grense i syd 
bør følge markslagsgrensa mellom bebygd areal og anna areal. Arealet utgjør vesentlige 
deler av hagen på eiendommen og følger naturlig med tunet. Det vil også og best 
arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Dette måtte imidlertid justeres igjen, til ca. 5 daa, som følge av 
faresonekartleggingen på eiendommen.  

En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår en boligeiendom omkranset av 
dyrkamark inne i et aktivt jordbruksområde. Uten noe jordbruksareal blir bruksmulighetene 
for fjøset svært begrenset i forhold til å kunne ha noe dyr på eiendommen. Hadde det fulgt 
noe mer areal med eiendommen, ville dette kunne vært brukt som et lite småbruk og det 
kunne i noe større grad opprettholdt et preg av landbruk. I avveiningen mellom ønsket om 
rasjonelle bruk og en variert bruksstruktur mener kommunen at i slike tilfeller bør hensynet 
til rasjonelle bruk veie tyngst og at det ikke fradeles et større areal enn det som synes 
nødvendig for ei rasjonell boligtomt. dette gjør seg særlig gjeldende når det er dyrka mark 
som ligger inntil tunet. Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av en fradeling 
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men at det heller ikke er positivt for kulturlandskapet med slike fradelinger, utover at det 
bidrar til at husene blir bebodd og trolig holdt i orden.   

Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i 
utgangspunktet uheldig å etablere en løsning med en fritt omsettelig boligeiendom tett inntil 
dyrkamark. Drift av jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og 
oppholder seg i nærheten må være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, 
lukt, insekter m.m. Det er uheldig om det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og 
landbruksinteresser og at dette etter hvert kan medføre begrensninger for landbruksdrifta. 
Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være noe nytt element å forholde seg til 
for den som driver jorda rundt. Imidlertid kan toleransenivået for en eventuelt senere kjøper 
av en slik bolig være lavere enn om den som bodde på eiendommen også og drev jorda. I 
dette tilfellet må det antas at de som evt kjøper denne eiendommen er bevisst 
beliggenheten og at de må være innforstått med at det kan medføre noen ulemper ved å bo 
slik til. 

Landbrukskontoret er kommet til at det ikke er særlig forhold som taler mot at det gis 
dispensasjon. Det må imidlertid etableres en god vegløsning som adkomst for dyrkamarka 
slik at det ikke baseres på at avling og møkk skal transporteres gjennom tunet. Likeledes må 
det etableres avtale som sikrer eier av tunet en god tilkomst til låvekjøringa på oppsida.  
 
Jordlovsbehandling:  
Det følger av jordloven §12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av §12 tredje ledd:  
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.»  
Arealet som søkes fradelt er iht. NIBIO/Gardskart klassifisert som bebygd areal. Det er ikke 
dyrka eller dyrkbar jord innenfor arealet og det er derfor ikke nødvendig med samtykke til 
omdisponering iht. jordloven §9. 

Dyrkamarka er fordelt på to skifter som er skilt av en bekk og et lite areal innmarksbeite. Den 
produktive skogen ligger fordelt på to skogteiger, den ene langs Smørkampvegen, den andre 
i morka nord for Fossumsetra. Garden har seter på Holmsetra i Øyer statsalmenning. Det er 
fjellstyret og Statskog som avgjør framtidige bruksrettigheter og –forhold rundt setra. 

Vurdering:  
Utgangspunktet for lovbestemmelsen er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de 
interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-/2013. Sentralt ved vurderingen er 
hvordan delinga tilgodeser hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur.  
Nordre Strangstad har ikke vært drevet som selvstendig bruk på mange år og jorda har gått i 
utleie. Det er eier og driver av Søre Strangstad som leier jorda og som mest sannsynlig vil 
erverve landbruksarealene. Ved å dele eiendommen vil en kunne oppnå en harmonisering av 
eier og bruksforhold, noe som også var intensjonen ved revidering av jordloven i 2013.  
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De drifts- og miljømessige ulempene er vurdert også i forhold til dispensasjonsspørsmålet. 
Det er konkludert med at det ikke er ideelt med en fradeling av bolighus med dyrkamark på 
flere kanter. En ting er de rene ulemper, det kan også være fare for nedenforliggende arealer 
forbundet med drift av jordbruksarealene. Dette kan være risiko knyttet til usikra rundballer, 
maskinuhell m.m. Det må likevel påregnes at den som går inn på å bebo en slik eiendom også 
må være klar over at ulemper og risiki som måtte oppleves. Det forutsettes at det etableres 
en god vegløsning som innebærer at transport til og fra dyrkamarka foregår på nordsiden av 
driftsbygningen. Til tross for at det kan påpekes vesentlige drifts- og miljømessige ulemper vil 
ikke disse alene ikke være grunn nok for å avslå en deling.  
Det er omsøkt et areal på 4,8 daa. Det er ikke produktivt areal innenfor angitt 
tomteavgrensning. Løsningen innebærer en effektiv arealutnyttelse og er således ikke i strid 
med hensynet til god arealressursforvaltning. Etter befaring på eiendommen den 29.10.18 
hvor representanter fra landbrukskontoret og BAG deltok, kom man til at 
tomteavgrensningen bør trekkes noe sørover. Dette for å få en hensiktsmessig arrondering 
og tomteavgrensning. Grensa i syd bør følge markslagsgrensa mellom bebygd areal og anna 
areal. Totalt areal til framtidig tun blir etter dette om lag 6 daa. 

Arealet måtte justeres igjen etter vurdering av faresonekartleggingen på eiendommen, til ca. 
5 daa.  

 

Analyserapporten fra GLO-kart er gjennomgått for å avdekke forhold av betydning for 
behandling av søknaden.  

Samfunnssikkerhet: 

Deler av bebyggelsen på eiendommen ligger innenfor 20-metersbufferen fra bekk. Store 
deler av eiendommen omfattes også av aktsomhetsområde for jord -og flomskred. Ønsket 
fradelt areal etter justering ligger utenfor faresonen. 

Der det foreligger naturfare, som nevnt over, skal den utredes før kommunen eventuelt 
imøtekommer søknad om dispensasjon og tillater fradeling.  

Iht. pbl. § 28-1 jf. § 1-6 skal kommunen også vurdere fradeling og omdisponering etter denne 
bestemmelsen. Iht. pbl. § 1-6 som definerer hva som regnes som tiltak. Bestemmelsene om 
dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet gjelder for tiltak som åpner for nye byggetiltak. Det 
kan ikke åpnes for fradeling før tilstrekkelig sikkerhet jf. byggteknisk forskrift (TEK17) er 
dokumentert. 

NVEs konklusjon er at tunet på eiendommen bare kan fradeles dersom det kan 
dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet i tråd med byggteknisk forskrift (TEK17 kpt. 7). 
Friskmelding gjennom kartlegging av reell fare må gjennomføres før en eventuelt kan fatte 
vedtak om fradeling. Det er utarbeidet rapport over flom og skredfare av Norges 
Geotekniske institutt, 10.5.2019. Mer om konklusjonen fra denne senere. 

Natur, geologi og forurensning: 
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Det er registrert art av nasjonal forvaltningsinteresse på eiendommen, men utenfor ønsket 
fradelt areal. Det er enghaukeskjegg, en urt i kurvplantefamilien. Den er i kategorien nær 
trua art i norsk rødliste, den har hatt markert tilbakegang.  Etter det vi kan bedømme er 
planten lokalisert i tilknytning til veiarealet. Det antas at en fradeling ikke har negativ 
innvirkning på artens tilstedeværelse.  

Kulturvern og kulturlandskap: 

Det er registrert en bygning med meldeplikt iht. kulturminnelova § 25 på eiendommen. Det 
er stabburet på gården. I følge matrikkelen er tidfesting/byggeår oppgitt til 1750-1774. 
Tilbygging/ombygging er utført i 1900-1924. Videre er det oppgitt at stabburet er flyttet fra 
Solberg i tidsrommet 1925-1949.  

På forespørsel til Oppland Fylkeskommune opplyser de om at bygningen er oppført i tredje 
kvartal av 1700-tallet. Den er dermed meldepliktig etter kulturminneloven § 25. Bygget er 
ikke fredet, men det er oppført før 1850 og er meldepliktig. Ifølge boka Norske gardsbruk er 
stabburet oppført i 1940. En driftsbygning på gården skal være den eldste, fra 1923.  

Kulturarvenheten har vurdert det omsøkte tiltaket og ser ikke at en oppdeling av gardsbruket 
og fradeling av setertun vil ha negative konsekvenser for stabbursbygningen. Det anbefales 
at stabburet blir ivaretatt som et verdifullt kulturminne og at eier eventuelt søker tilskudd fra 
Kulturminnefondet.  

Bygninger og adkomst 

Landbrukseiendommen: Landbrukseiendommen er etablert i 1923 ifølge grunnboka. Det er 
ett hus på eiendommen, som bebos i dag. Den faktiske bruken som bolighus tilsier også at 
fradeling av tunet og omdisponering til boligformål er fornuftig. Det er to landbruksbygninger 
på eiendommen samt garasje. Alle bygningene er ment å følge den nye eiendommen. 
Bygnings -og tomtemessige forhold er vurdert til ikke å være til hinder for å gi dispensasjon 
etter pbl. Eksisterende vann -og avløpssystem videreføres, og det forutsettes at dette er 
tilfredsstillende. Når det gjelder avkjørsel, er det forutsatt at en dispensasjon som omsøkt 
ikke vil medføre noen endring av trafikkgrunnlaget eller avkjøringsfrekvens fra fylkesveien. 
Uttalelse fra vegmyndighet er derfor ikke innhentet.  

Fradeling av gårdstunet vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde bosetting 
her, også i framtida. Det er positivt i seg selv, og det framgår av planbeskrivelsen til 
kommuneplanens arealdel for 2018-2028 om mål og strategier for LNFR at selv om Øyer 
kommune har som målsetting å verne om produksjonsgrunnlaget for landbruksnæringen vil 
man kunne se positivt på søknader om fradeling som krever dispensasjon fra arealbruken 
dersom gitte forutsetninger er oppfylt.  

Setra på Holmsætra: Setra som hører til eiendommen er festenummer 274. Holmsætra ligger 
i Øyer statsallmenning, rett øst for Øvre Hundtjønnet med adkomst via Holmsætervegen. Det 
er aktiv setring på Holmsætra med åpen seter og bevertning.  
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De fleste av fritidseiendommene i området er vurdert for eventuell utvidelse av spredt 
fritidsbebyggelse. Konsekvensutredningen legges til grunn for at ingen andre av dem ble lagt 
ut til formål LNF spredt fritid. 

Festeeiendommene har adkomst via privat seterveg, ikke vinterbrøytet helt fram. Det er ikke 
innlagt vann eller strøm, og de er av vanlig enkel standard. Holmsætra er et aktivt setrings- 
og beiteområde, seterbebyggelsen ligger tett innpå dyrka mark.  

Naturmangfold: det er registrert en art, vipe, av stor forvaltningsinteresse i 
Holmsæterområdet. Grensa for sone 2 i villreinområde Rondane/Sølnkletten går rett øst for 
Holmsætra. Kulturminne/kulturmiljø: Det er ikke registrert fredete kulturminner innen 
området, men noe av den gamle seterbebyggelsen på Holmsætra er SEFRAK-registrert. 
Friluftsliv: Området ligger i område der det skal tas spesielle hensyn til friluftsliv, jf. temakart 
«Friluftsliv og turstier». Området er omkranset av friluftsområder.  

Forholdene som er gjennomgått her er ikke til hinder for at seterbebyggelsen fradeles. Hva 
gjelder eventuelle tiltak på bebyggelse på eiendommen må dette vurderes gjennom ordinær 
saksbehandling.  

Vurdering av LNF spredt fritid for seterbebyggelsen: Det er hensynet til landbruksdrifta som 
har vært mest tungtveiende i vurderingen for disse festeeiendommene. I dette tilfellet ligger 
bebyggelsen inntil innmarksbeite og setre i drift. Ingen av de vurderte eiendommene er 
derfor lagt ut til LNF spredt fritid. Denne eiendommen bør derfor heller ikke gjennom denne 
behandlingen bli lagt ut til LNF spredt fritid.  

Vurdering av LNF spredt bolig for fradelt boligeiendom: Hovedregelen er at LNFR-områder i 
det vesentlige skal være ubebygd eller bare være bebygd i tilknytning til stedbunden næring 
tilknyttet landbruket. Alternativt kan det for områder der formålet i pbl. § 11-7 nr. 5 bokstav 
b blir angitt, gis bestemmelser for å opprettholde eller tillate spredt utbygging av 
enkeltboliger og mindre etableringer av flere boenheter. Dette er arealkategori LNF spredt 
bolig. 

Fradeling av omsøkt areal er vurdert til ikke å ha negative følger for landbruksdrifta. Det er 
de samme kriteriene som er vurdert i arealkategori LNF med spredt boligbebyggelse. 
Adkomst til landbruksareal skal sikres ved tinglyst rettighet som følger eiendommen. Bruk 
av låven anbefales regulert i privat avtale mellom grunneier og kjøper av dyrka mark og 
skog.  

Forhold av betydning for å tillate eiendommen lagt inn i kategorien LNFR med spredt 
boligbebyggelse er følgende:  

- Må ikke ligge innenfor aktsomhetsområde for steinsprang, jord -og flomskred, 
snøskred eller flom 

- ikke medføre inngrep i automatisk fredede kulturminner eller sikringssoner rundt 
disse ved videre bygging på tomta 

- ikke medføre inngrep i verneområder eller ødelegge leveområdet for truede plante- 
og dyrearter ved videre bygging på tomta 

- ikke ligge innenfor byggeforbudssone langs vassdrag 
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- ikke ligge på, nærme eller på annen måte slik at det kan oppstå konflikt i forhold til 
jordbruksdrift 

- ikke ligge på eller nærme gardstun slik at det kan hindre eller begrense alminnelig 
landbruksdrift med husdyrhold 

- ikke medføre nedbygging av dyrka jord eller dyrkbar jord, eller kunne medføre 
driftsulemper mht. landbruksdrift i området ved videre bygging på tomta 

Disse forholdene er vurdert i dispensasjonsbehandlingen, og det som må underlegges ekstra 
vurdering er momentene nedenfor.  

Støy ifbm. veien fv. 358 Sør-Trettenvegen er klassifisert i støysone gul 55-65 db. I 
kommuneplanens bestemmelser står det at ved tiltak innenfor gul støysone skal det 
gjennomføres støyberegninger som synliggjør støynivå inne og ute ved fasader og uteareal.  

Det er lagt inn aktsomhetsområde for jord- og flomskred (NVE) på deler av eiendommen. I 
forbindelse med bekken som går over eiendommen er det lagt inn 20 meter buffer. Dette 
berører eiendommen. Dette er utredet nærmere, og gjennom rapport fra konsulent. 

Vår vurdering tilsier at matrikkelenhetene kan legges inn med arealformål LNF spredt bolig 
ved revidering av kommuneplan. 

I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel er det satt opp noen kriterier for lokalisering 
av ny spredt boligbebyggelse i LNFR-områdene. 

Det bør legges i tilknytning til eksisterende bebyggelse, bør skje på områder med gode 
solforhold og utsikt, må ha godkjent atkomst, vann og avløp. Det synes ikke problematisk å 
tillate slik spredt bebyggelse i dette området. Det er spredt boligbebyggelse i området, samt 
større og mindre gardsbruk. Tretten sentrum er ikke uforholdsmessig langt unna, 
sammenlignet med hva som må aksepteres ved slik bebyggelse. Utsikt og solforhold er 
upåklagelige.  

Eksterne høringsuttalelser 

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

NVE viser til NVE atlas der aktsomhetsområdet for jord- og flomskred, samt 20 meters 
buffersone langs vassdrag (jf NVE 2/2017) omfattes av tunet og bebyggelsen på tunet til 
eiendommen 91/6: 
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I hovedtrekk skriver NVE at man ikke kan åpne for fradeling før det er tilstrekkelig sikkerhet 
mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur -eller miljøforhold. Det samme gjelder for 
grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud 
mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav 
til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.» Konklusjonen er at tunet på eiendommen kan 
fradeles bare dersom det kan dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet i tråd med byggteknisk 
forskrift (TEK10 kpt. 7). Friskmelding gjennom kartlegging av reell fare må gjennomføres før 
en kan fatte vedtak om fradelingen.    

Øyer kommune har krevd en rapport fordi aktsomhetssonene fra NVE er generert automatisk 
basert på en grov terrengmodell med 10 m oppløsning, uten å ta hensyn til vegetasjon eller 
klimaforhold, og uten å være befart i terrenget. Erfaringsmessig kan utstrekningen av 
aktsomhetssonene ofte reduseres ved nærmere vurderinger.  

Rapport er utarbeidet av NGI iht. disse føringene fra NVE. Her oppstilles vilkår for sikring, 
som kommunen må pålegge tiltakshaver.  

Faresonekartlegging fra NGI 

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av studier av kart og flyfoto, observasjoner gjort under 
befaring i området, historiske skredhendelser og klimaanalyser. I hovedtrekk konkluderes det 
med at delen av arealet som ønskes fradelt som ligger innenfor 1/1000 årlig sannsynlighet for 
hendelser sannsynlig kan reduseres ved nærmere beskrevne tiltak. 

Ellers presiseres det at vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og 
vegetasjonsforhold. Klimaendringer og menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i 
tilgrensende område kan endre forutsetningene. Historiske data tilsier at bekker i 
sideskråninger er utsatt for løsmasseskred, særlig jord- og flomskred. 

Terrenghelningen på tomta varierer fra ca. 10° opp til ca. 25°. Løsmassedekket består av tykk 
morene. Momenter og kriterier for vurdering framgår av rapporten, som ligger vedlagt i sin 
helhet.  
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Stikkrenner ble identifisert som viktige for vurderingen. Stikkrenner blir kritiske punkter 
under flom eller når kapasiteten er redusert ved gjentetting. Tetting av disse vil være 
risikofullt. Det påpekes at ingen stikkrenner hadde inntaksløsninger for å redusere faren for 
gjentetting.  

Fare for jordskred: vurderingen er at den aktuelle tomta ligger utenfor rekkevidden til 
jordskred med årlig sannsynlighet 1/1000. 

Fare for flomskred: Det er flomskred som er den mest aktuelle skredtypen på gbnr. 91/6. I 
følge rapporten er sannsynligheten høyere enn 1/1000 (S2) for området indikert langs 
bekkeløpet, som indikert i utsnittet nedenfor. Eksisterende boliger og bygg på tomta er nær, 
men ikke innenfor fareområdet. Bebyggelsen tilfredsstiller således kravene i TEK17 til 
sikkerhetsklasse S2. 

 

 

 

Dersom utstrekningen av 1/1000 området skal innskrenkes, må nærmere angitte 
sikringstiltak utføres. Dette må da detaljprosjekteres. I denne saken innskrenker vi areal for 
fradeling, slik at aktsomhetsområdet ikke berøres.  

 

Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen skriver i hovedsak at som følge av at deler av tunet er omfattet av potensiell 
fare for jord- og flomskred må det, iht. bl.a. pbl. § 1-6, § 28-1 og byggteknisk forskrift (TEK17 
kpt. 7), gjennomføres en utredning av reell fare for jord- og flomskred. Denne plikten for 
kommunen gjelder også ved fradeling.  

Fylkesmannen kan dermed ikke tilråde fradeling av tunet på eiendommen før det er 
gjennomført en kartlegging av reell fare for jord- og flomskred.  
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Oppland Fylkeskommune 

Oppland Fylkeskommunes vurdering går i hovedsak på stabbursbygningen på gården. Det er 
konkludert med at de ikke kan se at oppdeling av gårdsbruket og fradeling av setertun vil ha 
negative konsekvenser for bygningen. Det anbefales at det tas vare på og istandsettes.  

 

Konklusjon: 

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

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.   

Å tillate oppdeling av gardsbruket gbnr. 91/6 kan ikke sies å settes hensyn bak, eller formål 
med planbestemmelsene til side. Den reelle bruken av eiendommen er som bolig. Dyrka 
mark leies ut og drives av nabogården, og dette synes som en god driftsmessig løsning.  

Dette er av stor betydning i vurderingen om fradeling kan tillates, siden hensyn bak at 
eiendommen fortsatt skal ha arealformål LNF er å sikre gode vilkår for landbruket. 
Kommunen ønsker å ha en streng holdning til arealdisponeringen, både av hensyn til 
landbruks-, natur og friluftsinteresser, samt for å kunne kontrollere og styre den framtidige 
utbygging utenfor senterområdene. Imøtekommelse av dispensasjonssøknaden kan ikke sies 
å forringe dette. Den framtidige utbyggingen utenfor sentrumsområdene skal kontrolleres, 
men for å opprettholde bolyst også utenfor sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger.  

Eiendommen ligger i aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det må vurderes nøye i hvert 
tilfelle om krav stilt fra fagmyndigheter kan oppfylles i det konkrete tilfellet. Dersom 
kommunen har konkret kunnskap om fare eller ulempe som er omfattet av § 28-1 første 
ledd, skal det kreves sikringstiltak, ellers skal søknad avslås dersom sikring ikke er mulig.  

I denne saken innskrenkes ønsket areal for fradeling slik at fareområdet ikke berøres.  

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

Det er ikke selvstendig drift på eiendommen, den er ut fra størrelse og avkastningsevne lite 
rasjonell med tanke på dette. Det ligger derfor til rette for bruksrasjonalisering, der jord og 
skog selges som tilleggsareal. Det er da naturlig å vurdere muligheten for fradeling av tun, da 
det ikke er hensiktsmessig med to tun på en og samme landbrukseiendom. Ved å dele 
eiendommen vil en kunne oppnå en harmonisering av eier og bruksforhold, noe som også var 
intensjonen ved revidering av jordloven i 2013. 

En slik fradeling vil mest sannsynlig bidra til at tunet blir bebodd og øvrig bygningsmasse blir 
holdt i orden.  

Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større 
enheter. Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir 
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vanskelig å få tak i mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva 
som er en drivverdig størrelse. Gjennom jordlovsvurderingen skal det jo også vektlegges om 
delingen legger til rette for tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.  

Nordre Strangstad har ikke vært drevet som selvstendig bruk på mange år og jorda har gått i 
utleie. Det er med dette vurdert dit hen at en ved å dele eiendommen vil kunne oppnå en 
harmonisering av eier og bruksforhold, noe som var intensjonen ved revidering av jordloven i 
2013. 

En konsekvens og mulig ulempe ved å gi dispensasjon er at det oppstår en boligeiendom 
omkranset av dyrkamark i et aktivt jordbruksområde. I avveiningen mellom ønsket om 
rasjonelle bruk og en variert bruksstruktur mener kommunen at i slike tilfeller bør hensynet 
til rasjonelle bruk veie tyngst.  

Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av en fradeling. 

Eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket må vurderes, og kan ikke unngås 
helt når det opprettes en fritt omsettelig boligeiendom så tett inntil landbruksdrift med de 
«ulemper» dette medfører. Så lenge det dreier seg om påstående bebyggelse vil det ikke 
føre til forverrede forhold for landbruksdrifta, og fradeling bør ikke nektes som følge av 
dette. I dette tilfellet må det antas at de som evt. kjøper denne eiendommen er bevisst 
beliggenheten og at de må være innforstått med at det kan medføre noen ulemper å bo slik 
til.  

Det må etableres en god vegløsning som adkomst for dyrkamarka slik at det ikke baseres på 
at avling og møkk skal transporteres gjennom tunet. Likeledes må det etableres avtale som 
sikrer eier av tunet en god tilkomst til låvekjøringa.  

Ulempene ved å imøtekomme søknaden om dispensasjon er ikke så store at de ikke kan 
aksepteres, og fordelene ved å tillate fradeling er klart større enn ulempene.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag til vedtak etter jordloven:  

1. Med hjemmel i jordloven §12, tilhørende bestemmelser og delegert fullmakt, innvilges 
søknad om fradeling av tunet med omkringliggende areal totalt fem dekar fra 
landbrukseiendommen Nordre Strangstad g/bnr 91/6 slik at dette kan etableres som 
selvstendig boligeiendom  

2. Det er en forutsetning for deling at landbruksarealene selges som tilleggsareal til anna 
nærliggende landbrukseiendom i drift slik at det oppnås gode drifts- og arronderingsmessige 
løsninger.  

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

 

Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2000-2010 arealkategori LNF2, om forbud mot tiltak som ikke 
er tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til fradeling av arealene etter pbl. § 20-1 
pkt. m, og bruksendring av bygningene.  

Tillatelsen gis for:  
Tunet:  

1. Fradele og opprette ny boligeiendom for det bebygde tunet, med areal på ca. 5 000 
m2 fra gnr 91 bnr 6 jfr. kartskisse datert 3.7.19 

2. Bruksendring av bygningene på tunet fra våningshus til bolig, og øvrige bygninger 
endres til uthus/anneks knyttet til bolig. 

3. Eiendommen gbnr. 91/6 legges til arealformål LNF spredt bolig nåværende ved neste 
revidering av kommuneplanens arealdel. Antall boenheter skal være samme som i 
dag.  
 

Tillatelsen gis for: 

Setra: 

1. Fradele og opprette ny fritidseiendom som festegrunn for den bebygde setra på 
Holmsætra (155/1/274) med et areal på ca. 850 m2 fra gnr 155 bnr 1.  

2. Bruksendring av bygningene på setra fra seterbygning/sel/rorbu til fritidsbolig, og 
øvrige 4 bygninger endres til uthus/anneks knyttet til fritidsbolig. 
 
Ny bebygd fritidseiendom legges ikke til arealformål LNFR med spredt 
fritidsbebyggelse gjennom denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal 
gjennomgå ordinær søknadsbehandling. 
 

Med hjemmel i pbl settes følgende vilkår for tillatelsen:   

1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 91/6 må sikres for framtiden. Dersom noe 
av eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp 
tinglyses.   

2. Gjenstående landbruksareal på 91/6 må sikres vegrett over fradelt grunneiendom. 
Vegretten skal ligge mellom låve og garasje og tinglyses på nyopprettet 
grunneiendom.  

3. Ny grunneiendom fradelt fra 91/6 skal sikres adkomst til låve på 91/6. Veiretten skal 
følge samme trasé som adkomst til dyrka mark, og tinglyses på 91/6.   

 

Ved eventuelle byggetiltak på fradelt boligeiendom fra gbnr. 91/6 skal det også utføres 
støyberegninger som synliggjør støynivå og eventuelle nødvendige tiltak.  

Ved eventuelle byggetiltak på fradelt fritidseiendom skal det legges vekt på å opprettholde 
bebyggelsens seterpreg. 
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Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV VEDKLYVER, KAPPSAG OG PROPAN TIL HYTTE 
VED HORNSJØEN 
SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/1472     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad av 14.08.2019 - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag. 
 
Sammendrag: 
Reidun Synnøve Brustuen søker om tillatelse til transport av vedklyver og kappsag, samt 
propan til hytte ved Hornsjøen. Transporten vil foregå langs etablert traktorveg. Etter 
Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representere noen vesentlig skade eller ulempe  på 
natur eller naturmiljø og foreslår at det gis tillatelse til den omsøkte transporten.   
 
Saksutredning: 
Reidun Synnøve Brustuen søker om tillatelse til transport av vedklyver og kappsag til hytte 
ved Hornsjøen. Dette for opparbeiding av ved. Transporten vil foregå langs etablert 
traktorveg. Det kan også bli behov for inntransport av propan.  
 
Lovgrunnlaget 
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. 
Transport av kappsag og vedklyver, samt propan, må ansees som et nytteformål. 
Transporten skjer langs tidligere kjørespor. 
Fjelloppsyn/daglig leder gir i samsvar med fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak om delegering 
grunneiers tillatelse til å gjennomføre den omsøkte transporten. 
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Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
Etter Rådmannens vurdering er det positivt at man utnytter og opparbeider ved til bruk på 
hytter der det ligger til rette for det. Transporten har etter rådmannens vurdering et 
nytteformål. Transporten vil foregå langs etablert kjørespor/traktorveg. Det er derfor ikke 
fare for at transporten vil medføre kjøre- eller terrengskade eller slitasje på vegetasjonen.  
 
Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representere noen vesentlig skade eller ulempe  
på natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til transport av kappsak, vedklyver, samt 
propan til hytte ved Hornsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 4 turer høsten 2019. 
-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 UTKJØRING AV FANGSTBÅS FOR JERV 
 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/1630     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev av 26.07.2019 - Søknad uttransportering av fangstbås for jerv 
 
Sammendrag: 
Jerveprosjektet i Øyer søker om tillatelse til å benytte ATV med henger for å flytte fangstbås 
for jerv fra Lyngåa og transportere den inn til Gråkorphaugen langs Fe-råket fra Ner-
Åstvatnet. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av ATV med henger for transport av 
fangstbås for jerv representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen 
foreslår at Jerveprosjektet får tillatelse til dette som omsøkt. 
 
Saksutredning: 
Jerveprosjektet i Øyer ønsker å flytte fangstbås for jerv fra Lyngåa til nordenden av 
Gråkorphaugen. Fangstbåsen må demonteres og skal transporteres med ATV med henger. 
Transport til Gråkorphaugen vil foregå langs Fe-råket fra Ner-Åstvatnet. Ved Lyngåa kjøres 
båsen rett opp til vegen i Åstdalen. Fangstbåsen er godkjent av SNO. 
Omsøkt transport ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV med henger må 
behandles etter denne forskriften. 
 
Lovgrunnlag 
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Saken er oversendt Øyer Fjellstyre til uttalelse: 
Ønsket plassering av fangstbås er etter råd fra Øyer fjellstyre. Dette fordi man gjennom flere 
år har sett at jerven har lett for å passere på dette stedet og man mener at dette er en 
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meget egnet plass som øker sjansen for å fange jerv. Samtidig ligger stedet nær en vanlig 
trase som fjelloppsynet benytter slik at de også kan bistå med tilsyn av båsen. Det er mobil 
dekning på stedet slik at tilsynet kan foregå ved bruk av viltkamera som før. 
Fjelloppsyn/daglig leder gir i samsvar med fjellovens § 12 og fjellstyrets vedtak om delegering 
grunneiers tillatelse til å gjennomfør den omsøkte transporten. 
 
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 skal reguleres. 
 
Jerveprosjektet – Prosjekt effektiv lisensfelling av jerv er en del av jerveprosjektet i Oppland, 
godkjent av Klima og Miljødepartementet og har som mål å effektivsere lisensfellinga av jerv. 
Bestanden av jerv har stort sett ligget over bestandsmålet. Øyer ligger i beiteprioriterte 
områder og det er viktig at man får beskattet jervebestanden under lisensjakta. 
Etter rådmannens vurdering har derfor tiltaket et klart nytteformål. Fra Ner-Åstvatnet og inn 
til Gråkorphaugen er det et gammelt kjørespor. Bruk av ATV for transport vil derfor ikke 
medfør kjørskader eller terrengslitasje av betydning. Bruk av ATV med henger for transport 
er generelt en skånsom transportmåte. Det skal benyttes en 4 hjulet henger av samme type 
som benyttes for uttransport av elg. Ved Lyngåa er det fastmark hele veien og transporten 
kan gjennomføres uten fare for at det oppstår kjøreskader. 
 
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av ATV med henger for transport av fangstbås for 
jerv representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Jerveprosjektet v/Kjell Kruke tillatelse til bruk av ATV med henger for henting av jervebås 
ved Lyngåa, samt tillatelse til å transportere den inn langs Fe-råket fra Neråstvatnet til 
Gråkorphaugen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Det skal benyttes ATV med elghenger 
- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 
- 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 DISPENSASJON FRA MOTORFERDSEL I UTMARK- VEDLIKEHOLD AV SYKKELSTI 
FRA MOSETERTOPPEN TIL NEDRE MOKSJØEN 
 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/1631     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/19 Planutvalget 17.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kart og bilde 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om motorferdsel i Utmark 
 
Sammendrag: 
Hafjell Maskin v/Stig Plukkerud søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 
vedlikehold av sykkelsti fra Mosetertoppen til Nedre Moksjøen. Tiltaket gjelder vedlikehold 
av etablert sykkeltrase. Etter rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. Rådmannen foreslår at Hafjell Maskin 
får tillatelse til å gjennomføre tiltaket som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Hafjell Maskin v/Stig Plukkerud søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med 
vedlikehold av sykkelsti fra Mosetertoppen til Nedre Moksjøen. På grunn av overvann og 
erosjon er det behov for vedlikehold av sykkelstien fra Mosetertoppen til Nedre Moksjøen. 
Tiltaket er mindre arbeider med 2 stikkrenner, noe grøfting og vedlikeholdsgrusing. Tiltaket 
gjelder langs etablert sykkelsti som ble anlagt i rørgatetraseen fra Nedre Moksjøen til Hafjell, 
se vedlagte kart. 
 
Lovgrunnlag 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
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Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, 
men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. 
 
Etter Rådmannens vurdering er det viktig at tilrettelagte sykkeltraseer blir holdt ved like.  
Dette gjelder spesielt traseer hvor det er lagt til rette for at barn og barnefamilier skal kunne 
sykle. Tiltaket gjelder vedlikehold langs etablert sykkeltrase. 
 
Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representere noen vesentlig skade eller ulempe  
på natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Hafjell Maskin tillatelse til kjøring langs sykkelstien fra Mosetertoppen til Nedre 
Moksjøen i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på stien. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder høsten 2019. 
- Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
 


