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PLANID 153B - LISETRA 2 - NEDLEGGELSE AV MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 153b  
Arkivsaksnr.: 15/1980     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Merknad fra Fylkesmannen i Oppland, 19.1.2017 

 Merknad fra Svein Hole, 31.1.2017 

 Merknad fra Cecilie Martinsen, 7.2.2017  

 Merknad fra Odd Arne Kruke, 8.2.2017 

 Merknad fra Hafjell Nord, 14.2.1017 
 
 
Sammendrag: 
Kommunen har varslet berørte parter om mulig nedleggelse av midlertidig forbud mot tiltak 
i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1. Rådmannen mener det er nødvendig med et 
midlertidig forbud mot tiltak i angitte område for å kunne avvente byggesøknader som vil 
kunne forhindre at planen kan gjennomføres som vedtatt. Det må gjennomføres en revisjon 
av plankartet før nye søknader om tiltak kan behandles. 
 
Saksutredning: 
I brev av 18.1.2017 ble berørte grunneiere og naboer varslet om at det ble vurdert å 
nedlegge midlertidig forbud mot tiltak i medhold av plan- og bygningslovens § 13-1 for 
byggeområdene H9 og deler av H3 på Lisetra, se skravur innenfor blå ramme under. 
 

 



  Sak 20/17 

 

 Side 4 av 49   

 

 
 
 
 
Bakgrunn for det midlertidige forbudet 
Det har vært holdt oppstartsmøte for planendring for detaljreguleringsplan for Lisætra 2 
med Øyer kommune 30.10.2015. Målet med planendringen var kun å endre på 
reguleringsbestemmelsene, ikke plankartet. 
 
I tiden etter oppstartsmøtet har det blitt avdekket at innlagte formålsgrenser på plankartet 
ikke stemmer overens med godkjente tomte- og formålsgrenser i matrikkelen. 
 
Plankartet og faktiske eiendomsgrenser må bringes i samsvar med hverandre, slik at 
formålene i planen kan gjennomføres innenfor de grenser som plankartet angir at de skal 
holde seg innenfor. Eventuelt må grunneiere gjøres oppmerksom på at deres tomt omfattes 
av reguleringsformål som ikke er utbyggingsformål, eksempelvis skiløype. 
 
Det er gitt flere byggetillatelser innenfor det skraverte utbyggingsområdet, men ytterligere 
fradelinger i samme området før manglende samsvar mellom matrikkel og plankartets 
reguleringsformål (skiløyper, veger, høyspent m.m) er løst, vil øke muligheten for at planen 
ikke kan gjennomføres som vedtatt. 
 
Lovgrunnlaget 
Plan- og bygningslovens § 13-1 åpner for at kommunen kan nedlegge  midlertidig forbud 
mot tiltak:  
«Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, 
kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1-6 og andre tiltak 
som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før planspørsmålet er endelig 
avgjort. 
 
Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 
kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 
(…) ». 
 
Tiltak er definert i plan- og bygningslovens § 1-6: 
§ 1-6.Tiltak 
Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret 
bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og 
opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som tiltak regnes 
også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med arealformål, 
planbestemmelser og hensynssoner. 
 
Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid med 
lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis tiltaket 
er unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 20-6. 
(…) 
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Å nedlegge midlertidig forbud mot vedtak etter § 13-1 er et enkeltvedtak som kan fattes av 
planutvalget, jf. delegeringsreglementets bestemmelser. Forvaltningslovens §§ 16-17 angir 
at slike vedtak skal forhåndsvarsles og at berørte parter skal kunne gi uttalelse.  
 
Det kom inn flere merknader: 
Fylkesmannen skriver at de ikke har merknad til at det nedlegges midlertidig forbud mot 
tiltak. 

 
Svein Hole skriver at han har levert inn byggesøknad 11.1.2017 på tomt 26/170. Ber om at 
varselbrevet ikke får tilbakevirkende kraft, slik at hans søknad kan underlegges behandling 
innenfor ordinær tidsfrist for saksbehandling. 

 
Odd Arne Kruke viser til vegrett han har gjennom arealet som er skissert omfattet av 
midlertidig forbud mot tiltak. Han forventer at vegretten ikke berøres. Videre etterspørres 
prosess mht et massedeponi i øvre nordøstlige del av Furtohola. Han viser også til hans 
klage på byggesak på tomt 26/182 og videre korrespondanse med kommunen angående 
grense mellom han selv og Hafjell Nord og manglende samsvar mellom arealformål og 
eiendomsgrenser på reguleringsplankart og virkelige grenser i terrenget. Dette gjelder 
skiløype SS4 nord i reguleringsplanen 

 
Hafjell Nord viser til at det ble avholdt møte med Øyer kommune torsdag 09.02.17 vedr 
reguleringsprosessen. Etter gjennomgang av kommunens punktliste fremlagt på møtet 
fremholder de at alle punktene, unntatt punktet om grense i nord mot teigen til Kruke, var 
enkle å løse. Hafjell Nord aksepterer å revidere planen i tråd med kommunens anmodning. 
Videre skriver Hafjell Nord at grensen mot Odd Arne Kruke nord for H3 og H9 må fastlegges 
med en grenseoppgang. Først når dette er gjort, kan man enes om en løsning av dette 
problemet. Pr. i dag mener Hafjell Nord at det enkleste må være at restarealet mellom 
teiggrensen mot Kruke og utskilte tomteparseller i Lisetra 2 planen mot nord, forblir 
fritidsområde med samme formål som i dag og betegnes med tursti. Dette tilsvarende 
fritidsområde mellom tomt nr. 100 og 104/106 i Lisetra 2 planen. 
 
Hafjell Nord kan ikke se riktighet og nødvendighet av å sende saken til behandling i 
planutvalget med de konsekvenser det kan få. Dette vil bare tilspisse saken, noe som ikke vil 
være i noens interesse. Hafjell Nord er innstilt på å løse saken så raskt som mulig. 
 
Cecilie Martinsen eier tomt 26/181. Tomten grenser inn mot skiløypen nord i planområdet 
(SS4) som igjen grenser inn mot Kruke sin eiendom. De godtar ikke frivillig at det pålegges 
deres tomt noe som helst heftelse/begrensning med å føre skiløype inn på deres tomt.  
 
Rådmannens kommentarer til innkomne merknader: 
 
Svein Hole har fått innvilget sin byggesøknad. Begrunnelsen for at denne ble tatt til 
behandling var at den var innkommet til kommunen før varselet om mulig midlertidig 
forbud mot tiltak ble ekspedert. Videre var ikke omsøkte tiltak i konflikt med de forhold som 
må rettes mht arealformål og eiendomsgrenser. 
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Cecilie Martinsen har kjøpt tomt som grenser inn mot skiløype SS4. I vedtatt plankart 
fremgår det at Hafjell Nord er grunneier til skiløypa. Det har imidlertid vist seg ved utstikking 
av tomt ved skiløypa, at gamle grensesteiner viser at deler av skiløypa er lagt inn på Kruke 
sin eiendom. Skiløype SS4 er et av de forhold som det må søkes å finne en løsning for i 
forestående planrevisjon. Hafjell Nord har spilt inn at de ikke ønsker å måtte inngå 
privatrettslige avtaler med innehavere av allerede solgte tomter for å realisere skiløypen. 
Rådmannen er av samme oppfatning. Det bør søkes løst på annen måte. 
 
Innspillet til Odd Arne Kruke omhandler flere forhold. Kun det som er relevant for denne 
saken omtales her. Det var Kruke som først meldte inn bekymring om at det etter avskoging 
av Hafjell Nord sin eiendom, ved utstikking av første solgte tomt i øverste tomterekke kunne 
se ut som om at det ikke ville bli plass til skiløype mellom hans eiendom og den første 
tomten som ble stukket ut av kommunens oppmålere. For å komme i dialog med 
kommunen leverte han inn nabomerknad til byggesaken, samt påklaget byggesaken. Siden 
hytten som ble byggemeldt ble anlagt over 4 meter fra Krukes eiendom og innenfor 
arealformål utbyggingsområde, var det ikke noe han kunne påberope seg klagerett på. Dette 
er behandlet i PU-sak 13/17, og omtales ikke videre her.   
 
 
Vurdering: 
Et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kan vare inntil 4 år, eller til ny reguleringsplan 
gjøres gjeldende med et planvedtak. Det er et mål å løse denne saken raskt innenfor de 
tidsfrister en ny reguleringsendring setter med hensyn til høringsfrister. Etter dialog med 
Hafjell Nord er deres konsulent i prosess for å løse de forhold kommunen har påpekt. 
 
For å kunne ha hjemmel til avvente saksbehandling av byggesøknader som kommer inn til 
kommunen for tiltak på tomter innenfor de deler av H3 og H9 som det midlertidige forbudet 
gjelder, er det nødvendig at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak innenfor det 
avgrensede området. Dette er et meget strengt virkemiddel. Rådmannen anbefaler likevel 
at dette vedtas inntil nytt vedtak av plan. Det midlertidige forbudet mot tiltak vil automatisk 
falle bort ved et slikt planvedtak. 
 
§ 13-1 annet ledd lyder: «Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir 
gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen.» 
 
Kommunen kommer til å vurdere alle søknader om tiltak som kommer inn til kommunen om 
tiltak som omfattes at forbudsområdet. Det vil bli tatt en vurdering for å se om § 13-1 annet 
ledd kan komme til anvendelse. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges et midlertidig forbud mot tiltak i de 
deler av H3 og H9 i planområdet for Lisetra 2 som vises ved skravur. 
 

 
 
Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 
SLUTTBEHANDLING 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201506  
Arkivsaksnr.: 15/2013     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/17 Planutvalget 21.03.2017 
  
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 12.4.2016 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 14.3.2017 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. Oversiktskart med gjeldende planer for området 
6-7 Plan og profil alle veger 
8. Hellningskart for planområdet 
9.  Merknad fra Per Nermo (H) grunneier 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  

 Særutskrift PU-sak 1/17, 17.1.2017, Haugan BF3 og BF5  

 Særutskrift KST-sak 125/16, 15.12.2016, PlanID 201506 - detaljregulering - Haugan BF3 
og BF5. 

 E-post av 23.12.2016 - Reg planforslag BF3 og BF5; ny behandling i planutvalget. 

 Særutskrift PU-sak 17/16, 19.4.2016.  

 Klage over planutvalgets vedtak i møte 19.04.2016, sak 17/16 med supplering av klagen 
i e-post av 26.05.2016. E-post av 10.05.16 fra styreleder i Moseteråsen AS.  

 Særutskrift - Reguleringsplan 163 Haugan KST-sak 137/11, 15.12.2012.  

 Særutskrift Reguleringsplan 163 – Haugan – Klagebehandling, KST-sak 14/12, 
29.03.2012.  

 
Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for «Haugan BF3 og BF5», med plankart datert, 12.4.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 13.3.2017. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Planforslaget er utarbeidet av Structor Lillehammer AS på vegne av tiltakshaver 
Moseteråsen AS. 
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger på Haugan, mellom Lisetra og Mosetertoppen. Planområdet utgjør 33 
daa.  
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GJELDENDE PLANER 
Deler av området ligger innenfor Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007. I 
kommunedelplanen er området en del av utbyggingsområde for fritidsbebyggelse «H4 
Lisetra sør». Deler av området ligger utenfor Kommunedelplan for Øyer sør, i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.11.2000. Her er det avsatt til LNF 2 (Landbruk, natur 
og friluftsliv). 
 
Planen ligger også innenfor tidligere vedtatt plan 163 Haugan (15.12.2011). I denne planen 
var deler av området detaljregulert, mens andre deler var flateregulert til fritidsbebyggelse 
med krav om senere detaljregulering. Detaljregulering for en del av disse områdene ble 
vedtatt i plan 201409 - Detaljregulering for del av Haugan (30.4.2015), disse områdene 
grenser inn til BF3 og BF 5 i vest.  
 
I reguleringsplan for Haugan (planid 163) er det lagt inn en byggegrense som sammenfaller 
med plangrense mellom kommunedelplanen Øyer sør og kommuneplanens arealdel. I 
arealene utenfor kommunedelplangrensen er det ikke åpnet for bebyggelse. 
 
Saksbakgrunn: 
I PU 19.4.2016, sak 17/16 fattet planutvalget vedtak om å justere planforslaget fra 
Moseteråsen AS, før dette skulle sendes ut på første gangs høring. Forslagsstiller påklaget 
dette og saken ble lagt fram til ny behandling i planutvalget som opprettholdt sitt vedtak og 
oversendte saken til kommunestyret bl.a. med bakgrunn i at saken var spesiell. I 
kommunestyrets møte 15.12.2016, sak 125/16 sendte kommunestyret saken til planutvalget 
for videre oppfølging og behandling uten å ta nærmer standpunkt til klagen. Planen ble tatt 
opp på nytt i planutvalget den 17.1.2017:  
 
«Behandling: 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag: 
«I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
detaljreguleringsplanforslaget for «Haugan BF3 og BF5», datert 12.4.2016 legges ut til 
offentlig ettersyn». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Anne Aronsveens forslag ble Anne 
Aronsveens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
detaljreguleringsplanforslaget for «Haugan BF3 og BF5», datert 12.4.2016 legges ut til 
offentlig ettersyn.» 
 
PLANPROSESS 
Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i møte 16.1.2017, sak 1/17. 
Naboer og berørte parter ble varslet om offentlig ettersyn i brev av 19.1.2017 og i annonse 
ByAvisa 26.1.2017 Reguleringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker med frist 
for merknader 13.3.2017. Det har kommet inn 7 merknader til offentlig ettersyn. En 
merknad som er innkommet fra Structor på vegne av forslagsstiller er trukket.  Merknadene 
er under gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentarer.  
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MERKNADER 
1. Fylkesmannen i Oppland (FM), brev av 9.3.2017. 

Fylkesmannen ga i brev av 18. januar 2016 innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 
og oppfatter at dette er innarbeidet i planforslaget. ROS-analysen er faglig god. 
Fylkesmannen har ingen ytterligere kommentarer. 
 
→ Rådmannen tar merknaden til orientering. 
 

2. Oppland fylkeskommune(OFK), brev av 10.3.2017. 
OFK påpeker at det under planbestemmelse 2.3 står at området er regulert til 
enkelttomter. Området er også med i tabellen under pkt 2.1 hvor utnyttelsen er angitt 
som for tuntomter. Det er konflikt her og disse må avklares. Rekkefølgebestemmelse 5.2 
har krav til medfinansiering av gang- og sykkelveg langsmed Fv 361 fra Nermokrysset til 
Trodal. Dette bør endres til å omhandle rekkefølge mellom de fysiske tiltakene, mens de 
finansielle tiltakene hører hjemme i en utbyggingsavtale. 
 
→ Rådmannens tar merknaden til etterretning. Bestemmelsene endres utfra 
merknadene og er innarbeidet ved sluttbehandling 
 

3. Statens vegvesen(SVV), brev av 8.3.2017. 
SVV opplyser at de ikke har merknader til planforslaget da det ligger utenfor deres 
ansvarsområder. De ber allikevel om at det legges vekt på gode avkjørsler inn til det 
enkelte byggefelt og at dette vises i situasjonsplanen. 
 
→ Rådmannen tar merknaden til orientering. 
 

4. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE- brev av 19.1.2017 
Ingen spesielle merknader til detaljplanen. Det er ikke vassdrag innenfor området og 
området omfattes heller ikke av aktsomhetsområde for skred. De gjør oppmerksom på 
at ved videre detaljregulering i tilknytta områder må påregnes å gjøre konkrete 
overvannsberegninger med tanke på konsekvenser nedstrøms. 
 
→ Rådmannens tar merknadene til orientering. 
 

5. Jan-Ivar Ødegård og Mona Strand- brev av 6.3.2017 
De mener tilbringerløypa øst for Moseteråsen Fjellgrend (heretter betegnet MF) og nord 
for eksisterende bebyggelse videre i retning Mosetervegen kan lages mer trafikksikker. 
Tilbringerløype som krysser veg nederst i bakken er ikke forsvarlig. Det har vært flere 
nestenulykker der løypa krysser vegen ved Lisetra. Det er ønskelig å gjøre hyttefeltet så 
trafikksikkert som mulig.  

 
→ Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar merknaden til orientering. Det er viktige punkt med hensyn til 
trafikksikkerhet som tas opp. I plankartet er det tatt inn en vegstengning av V2. I 
bestemmelse 3, 2. avsnitt er denne beskrevet; «Der det er vist symbol for vegbom tillates 
oppsatt stengsel i form av bom, grind, port eller lignende, inkludert tilhørende 
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installasjoner med stolper mv. Stengsel skal ivareta fri passering for syklende, gående og 
bevegelseshemmede. Det skal etableres ordning for uhindret adkomst for 
utrykningskjøretøy. Vegen skal brøytes slik at de er fremkommelige med 
utrykningskjøretøy til enhver tid».  
 
Beredskapsmessig er det ønskelig at det ligger en alternativ veg for gjennomkjøring i 
tilfeller der uhell hindrer fremkommelighet for trafikk på hovedadkomstveg inn i 
området. Det er ikke ønskelig med gjennomkjøring i hyttefeltet. Skiløypene er interne 
løyper som gjennom området må krysse veg på flere punkter. Vegen skal ikke betjene 
gjennomgangstrafikk. Dersom det utvikler seg til en veg med gjennomgangstrafikk, kan 
det i samråd med/etter søknad til kommunen settes opp bom. Vegeier er da ansvarlig 
for å gjennomføre tiltaket, jf. reguleringsbestemmelse 3.  

 
6. Morten Roland- brev av 23.2.2017 

De har kjøpt Moseteråsen Fjellgrend (gnr 27, bnr 66, snr. 2) del av FB5-4. Den gang var 
det tegnet inn en stikkveg bak/rundt hytten med scooterløype mellom hytte og 
stikkvegen. Nå reguleres det inn en gjennomkjøringsløype med 6 meters skispor mellom 
hytten og vegen. Deres bekymring er at de får mer trafikk rundt hytten samt 
løypemaskin som må kjøre spor veldig tett inntil hytta. De hadde foretrukket at området 
i større grad hadde tilgang gjennom stikkveger fra hovedvegen (nord) og at interne 
skiløyper med 6 meters bredde ble lagt i større avstand fra hytteveggen.  De stiller 
spørsmål om det er vurdert andre løsninger eller blir det som er vedlagt offentlig 
ettersyn, det som blir gjeldende? 
 
→ Rådmannen tar merknaden til orientering med følgende kommentar: 
Utsnitt av planen under til venstre viser reguleringsplan vedtatt 2012. Utsnitt til høyre 
viser skiløype inn i nytt byggeområde, - plan del av Haugan vedtatt 30.4.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endret skiløype og veg i dette området er en del av en 
planprosess der delområder er gjenstand for 
detaljregulerings med større detaljering etter hvert som 
områdene blir bygget ut og nye områder tilrettelegges for 
utbygging. Ved denne planendringen er bredden på 
utvidet. Dette gir også bredere soner mellom 
veger/byggeområder og litt mer åpenhet rundt skiløypa.  
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I rådmannens vurderinger er denne endringen vurdert som positivt med hensyn til 
skiløyper, større avstand mellom byggeområdene ved at skiløype utvides fra 3 til 6 meter.  
 
7. Per Nermo (H), grunneier, - brev av 10.3.2017 

Nermo påpeker at planen og behandlingen har vært en omstendelig prosess. 
I merknaden gjennomgås historikk i planprosesser fra kommunedelplan for Øyer Sør, 
reguleringsplaner for Haugan frem til denne planen for Haugan BF3 og BF5. Denne 
kommenterer hendelsesforløpet i disse prosesser. For utfyllende informasjon er 
merknaden vedlagt saken i sin helhet, se denne.  
 
Videre påpeker Nermo at byggegrensen hele tiden har vært kjent og all planlegging 
kunne vært i henhold til denne. Et vedtak i denne planen vil skape presedens. Tillates 
utbygging utenfor byggegrense her, vil dette medføre at regulant vil søke å bygge 
utenfor byggegrensen også på resterende areal på Haugan.  
 
Konklusjon fra Per Nermo: 
Rullering av kommunedelplan Øyer Sør er i prosess og vil sluttføres i 2017. Det er i slike 
prosesser de store og grunnleggende diskusjoner blir gjort og tilstrekkelig belyst. Det er 
imidlertid mange aktører som er høringsinstans innen f. eks forvaltning av utmark, 
beiterettigheter, viltforvaltning, tilrettelegging for allemannsretten mv. Disse 
synspunktene har ikke kommet fram ved behandling av saken, da det kun er vektlagt 
økonomiske argumenter.  
 
Området er for øvrig varslet som forslag til utvidelse av arealet i det pågående arbeidet 
med kommunedelplanen. Det er her denne diskusjonen skal tas, og ikke som nå løsrevet 
fra en helhetlig behandling og diskusjon. Detaljplanen må derfor avvises da det omfatter 
areal til fritidsbebyggelse som ligger utenfor arealplanen i gjeldende kommunedelplan og 
dertil bestemt byggegrense.  
 
→ Rådmannen tar merknaden til orientering med følgende kommentar: 
Rådmannen kan ikke gå inn i vurderinger og mistenkeliggjøring av motiver bak 
planforslag, utbyggingsplaner og forslagsstillere, - det være seg denne forslagsstiller og 
andre. Dette hører ikke under god forvaltningsskikk.  

 
Rådmannens vurdering ved 1. gangs behandling: «Areal som kan bebygges økes med 6,6 
daa. Høyspentlinja i området blir tatt ned og vegen forbi området utgjør den naturlige 
landskapsmessige avgrensningen av byggeområdene. Rådmannen ser at det kan være 
uheldig at man åpner for utbygging øst for høyspentlinja, som i praksis har fungert som 
en «marka grense», og som er plangrense for gjeldende kommunedelplan. Samtidig er 
utvidelsen liten og av mer praktisk karakter på grunn av den nye veiens tilpasning til 
terrenget. Rådmannen anser at å utnytte dette arealet er i tråd med gjeldende veileder 
(T-1450) og forventninger fra overordnede myndigheter ift arealutnyttelse av områder 
med eksisterende infrastruktur. Vurdering av en «markagrense» pågår i forbindelse med 
revidering av kommunedelplan for Øyer sør.» 
 
Ved behandling av reguleringsplaner på grunnlag av kommunedelplaner skjer det 
tilpasninger og mindre justeringer av avgrensningen/planområdet. Overstiger dette 15 
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daa, er endringen grunnlag for utredning i henhold til KU-forskriften. Innenfor disse 
rammene skjer det tilpasninger og justeringer av reguleringsplaner med mindre avvik fra 
kommunedelplaner. Det utarbeides også reguleringsplaner for områder som ikke er 
avklart i kommunedelplaner eller kommuneplaner. Disse må utredes og vurderes i 
forhold til planprogram og utredning i hht KU-forskriften dersom arealet er 15 daa eller 
mer. Dette er det forvaltningsmessige handlingsrommet som plan- og bygningsloven 
med tilhørende forskrifter gir åpning for. I planen er det lagt opp til skiløyper som i 
endringen er utvidet foruten utvidelse av byggeområdet.  
 
Det har ikke kommet merknader til dette fra regionale myndigheter i forbindelse med 
offentlig ettersyn og det er ingen som har tatt opp forhold som beskrevet om 
beiterettigheter, viltforvaltning eller andre punkter som er anført i merknaden.  
 
I forbindelse med vurdering av klage fra planens forslagsstiller på planutvalgets vedtak 
er det i KST-sak 125/16, 15.12.2016, fremlagt følgende vurderinger:  
«Presedens. Klager viser til at planforslaget ikke skaper noen presedens. Det må skilles 
mellom det opprinnelige reguleringsvedtaket og foreliggende detaljplan. Det helt klart og 
riktig at en utvidelse av planområdet utover planområdet for Kommunedelplan Øyer syd i 
reguleringsplan for Haugan, av 15.12.2011 i sak 137/11, med senere revidering av 
29.03.2012, hadde en presedensskapende virkning med bakgrunn i et generelt grunnlag. 
Presedensen besto i at det var riktig å fravike anvendelse av en uhensiktsmessig rett linje, 
når en terrengtilpasset veglinje ville gi et langt bedre resultat. Tilgjengelig tomtegrunn 
ble som en konsekvens og ut fra et hensiktsmessighetsprinsipp tilpasset til veglinjen. 
Byggelinjen ble imidlertid bevart langs delplangrensen.  
 
Effekten av vedtaket. Dersom prosentvis BYA pr tomt benyttes som eneste maksimale 
grense for utbyggingen, vil det tillatte totale maksimale bygningsmessige arealet samlet 
ikke endre seg uansett tomtestørrelsen, dersom brutto tomteareal ikke endres».  

 
Vurdering: 
De merknadene som er kommet til planforslaget ved offentlig ettersyn er gjengitt i 
sammendrag med rådmannens kommentarer. Merknadene som er tatt til følge, er 
innarbeidet i planforslaget ved sluttbehandling. 
 
Planen har vært gjennom en lengre prosess med klage på planutvalgets vedtak, inntil 
planutvalget i møte 17. januar, fremmet forslag om å legge ut opprinnelig forslag fra første 
gangs behandling 19.4.2016, ut til offentlig ettersyn. I en politisk behandling av planen, må 
administrasjonen følge de politiske vedtak som fattes. Forslaget fremmet i planutvalget 
17.1.2017 er ikke begrunnet i sitt vedtak eller gjengitt med begrunnelse i vedtaksprotokoll 
fra møtet.  
 
PLANPROSESSER SOM IKKE ER PLANAVKLART I OVERORDNEDE PLANER 
Det tillates oppstart av reguleringsplaner som ikke er planavklart i kommunedelplaner.  
Disse skal da vurderes i forhold til PBL § 4.1 med tanke på behov for Planprogram og KU-
forskriften. Dette er en gjeldende praksis og det er viktig at mindre byggeområder kan 
vurderes uten at dette må gjøres som del av revisjon av overordnede 



  Sak 21/17 

 

 Side 14 av 49   

 

planer/kommuneplaner. Utvidelse av planområdet er foretatt i forbindelse med 
reguleringsplan for Haugan, vedtatt 15.12.2011.  
 
Det har også vært saker i den senere tid hvor det er det er foretatt mindre justeringer av 
arealer i planområder innenfor det som ikke krever ny høring og KU-utredning, - dvs. arealer 
som er avklart med tanke på reguleringsformål og er mindre enn 15 daa.   
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Rekkefølgebestemmelser følger blant annet av Utbyggingsprogram Kommunedelplanen 
Øyer sør 2008-2011, vedtatt 25.9.2008.  Vilkår før utbygging kan settes i gang er innarbeidet 
i rekkefølgebestemmelse pkt 5.2. Ordlyden på bestemmelsen er endret på bakgrunn av 
merknad fra fylkeskommunen. Ny tekst er som følger: 
Det er et vilkår for utbyggingen at g/s-vei langt fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen er 
etablert. Eventuelt må utbygger stille garanti som sikrer gjennomføring av dette tiltaket, før 
utbyggingen kan igangsettes. 
 
OPPSUMMERING 
Planforslaget viderefører forutsetninger i gjeldende reguleringsplan. Planforslaget ivaretar 
intensjoner og rammer nedfelt i gjeldende bestemmelser og plankart. Rådmannen anbefaler 
planforslaget lagt frem for sluttbehandling med forslag til følgende tillegg i 
reguleringsbestemmelser; 
 

Pkt. 2.1 Endring av tabell gjelder for område BF5-18 a og b som skal bebygges som 
enkelttomter i hht. bestemmelse pkt 2.4.2.  

 
Pkt. 5.2 endering av bestemmelse mht utbyggingsprogram og 
rekkefølgebestemmelser. 

  
Rådmannens syn på reguleringsplanen og planforslaget, slik det ble lagt fram for 
planutvalget 19.4.2016, er ikke endret.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Haugan BF3 og BF5, med plankart datert 12.4.2016 og bestemmelser sist revidert 
13.3.2017, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Pkt 2.1. endret tabell 
 
Pkt 5.2. Det er et vilkår for utbyggingen at g/s-vei langt fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen 
er etablert. Eventuelt må utbygger stille garanti som sikrer gjennomføring av dette tiltaket 
før utbyggingen kan igangsettes. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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GBNR 101/3 - DISPENSSJON - FRA LNF TIL FRITIDSFORMÅL - UTVIDELSE AV HUNDBERGSLIA 
HYTTEOMÅRDE BF-6 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 101/003  
Arkivsaksnr.: 16/2156     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
Vedlegg: 

 Epost av 8.11.2016 med søknad om dispensasjon fra LNF-bestemmelsene i gjeldene 
kommuneplan for å tillate fradeling av tomt og oppføring av fritidsboliger. 

 Del 3 A: Konsekvensutredning av enkeltinnspill og av samlet plan, kap. 6.2.6 om BF6, 
utvidelse Hundbergslia hytteområde (dokument til forslag til kommuneplan for Øyer) 

 Kartskisse som viser hvor grunneier ønsker å anlegge tomtene, 6.3.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Nabovarsel 

 Kommentar av 19.8.2015 fra Astrid og Per Kristian Simengård (Gitt som innspill til 
BF6 i kommuneplanprosessen) 

 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon og at det gis delingstillatelse etter 
henholdsvis plan- og bygningsloven og jordlova på vilkår. 
 
Saksutredning: 
I forslag til kommuneplan for Øyer kommune ligger det blant annet inne et forslag om 
utvidelse av Hundbergslia hytteområde med et nytt lite område, BF6, på 7,8 daa.  
 
Ved begge høringsrundene hos offentlige myndigheter har området ikke blitt omtalt 
negativt. Ved høringsrunden som ble avsluttet i januar 2017 kommenterte Fylkesmannen i 
Oppland at et eventuelt nytt hytteområdet i Statsallmenningen (BF7 – Øvre Hundtjønn) ikke 
burde utbygges før eventuelt fortetting i eksisterende reguleringsplan for Hundbergslia var 
gjennomført. Omsøkte området forutsettes innlemmet i reguleringsplan for Hundbergslia. 
Det har vært oppstartsmøte for revisjon av reguleringsplan for Hundbergslia hyttegrend. 
 
Grunneier ønsker nå å søke dispensasjon fra gjeldene kommuneplan slik at han kan starte 
prosessen med fradeling og bygging, da prosessen med å få vedtatt kommuneplanen 
trekker noe ut i tid. I utkanten av omsøkte areal er det allerede bygd en hytte liten hytte på 
utskilt tomt. Den ble oppført på 1960-tallet. 
 
Regionale myndigheter er ikke tilskrevet ved denne dispensasjonsbehandlingen, da 
kommunen har sett hen til at de ikke har hatt merknader til dette forslaget til 
utbyggingsområde (BF6) i forslag til ny kommuneplan. Landbrukskontoret har kommentert 
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dette i oversendelse av sin uttalelse. Rådmannen mener at regionale myndigheters uttalelse 
er ivaretatt under høringen av kommuneplanen senest januar 2017. 
 
Astrid og Per Kristian Simengård ga uttalelse til området, i epost av 19.8.2015, i forbindelse 
med innspill til kommuneplanen. De skriver at de ikke har noen innvendinger mot planer om 
hyttetomter. De opplyser om at de på sin dyrka mark på setra produserer gras og at 
beiteområdene på deres teig benyttes av storfe. 
 
Vurderinger: 
Landbruksfaglige vurderinger mht. dispensasjon 
Ut fra situasjonsplan skal tomtene være på om lag 1,1 daa hver. Arealet som skal fradeles er 
i AR5/NIBIO klassifisert som skogsmark med lav bonitet. Det ligger i område med vernskog 
slik at hogst er meldepliktig og med restriksjoner.  
 
Arealet som søkes fradelt er lavproduktivt noe som medfører at konsekvensen for 
landbruksproduksjon er mindre enn om det hadde vært mer produktive arealer. 
Arronderingsmessig er teigen det søkes fradeling fra lang og smal og gir ikke grunnlag for 
særlig rasjonell skogsdrift, men driftsforholdene må også vurderes i en helhet med 
tilgrensende teiger. Holmsetervegen går like ved, dels gjennom teigen, som gjør arealene er 
lettdrevne med tanke på mindre tømmer-/veduttak.  
 
De landbruksmessige konsekvenser av en fradeling gjør seg sterkest gjeldende i forhold til 
nærliggende setergrend og -løkker. Hytter og boliger inntil aktivt drevne landbruksarealer er 
ugunstig med tanke på at det kan dannes interessekonflikter mellom bolig-/fritids- og 
landbruksinteresser. Dette som følge av at drift av landbruksarealer ofte er forbundet med 
støy, støv, lukt og insektsplager og at det i perioder kan foregå aktivitet på slike arealer til 
alle døgnets tider. I dette områder ligger det mange hytter fra før slik at merulempene som 
følge av disse to tomtene nok ikke vil være avgjørende for delingsspørsmålet.  
 
Et sentralt moment er at det vesentligste av hyttebebyggelsen i nærområdet ligger sør for  
Holmsætervegen. Fradeling av disse tomtene vil på sett og vis starte en utvikling av området 
nord for Holmsetervegen og øst for Søre Vesleseter. Det ligger noen spredte hytter lengre 
nord men med dagens situasjon er det et relativt sammenhengende skogbelte øst for 
setergrenda. Blir det en videre utbygging nordover fra disse tomtene vil det medføre at 
setergrenda blir omsluttet av hytter på alle kanter. Det må anses ugunstig, både for 
landbruket og drift av arealene men også for seterlandskapet og hensynet til å bevare 
setergrendas egenart. 
 
Om en skulle gi delingstillatelse er det etter landbrukskontorets syn viktig å etablere ei 
buffersone mot setergrenda. Iht. situasjonsplan er vestlige tomteavgrensning lagt helt i 
vegkanten på stikkvegen inn mot setergrenda. Tomtegrensene må trekkes bort fra vegen, og 
tomtene bør legges i fra østre eiendomsgrense og vestover. Om dette vil medføre at 
tomtearealene må reduseres vil det være uproblematisk, det er flere hyttetomter i området 
som er ned mot 6-700 kvm. 
 
 
 



  Sak 22/17 

 

 Side 17 av 49   

 

Planfaglige vurderinger mht. dispensasjon 
Tiltaket er allerede konsekvensutredet, se vedlegg 6.2.6. Det er derfor ikke nødvendig å 
utdype dette nærmere. En dispensasjon må likevel behandles da det ikke er anledning til å 
fradele og bebygge LNF-areal uten en foregående dispensasjonsbehandling da tiltaket pr i 
dag er i strid med LNF-formålet. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering om det skal gis dispensasjon skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til søknaden.  
 
Siden kommunestyret har foreslått å legge BF6 ut som byggeområde i kommende 
kommuneplan og regionale myndigheter ikke har kommentert dette i det offentlige 
ettersynet anser rådmannen det som akseptabelt å innstille på at dispensasjons innvilges. 
Fordelene ved å tillate omsøkte dispensasjon er klart større enn ulempene saken sett under 
ett.  
 
De landbruksfaglige innspillene til dispensasjonsbehandlingen er rimelige. Hensynet til 
kulturlandskapet og landbruksdrift på setra til Simengård bør hensyntas selv om Simengård 
selv fremfører at de ikke er negative til omsøkte Det bør også vurderes om innkjørsel til 
hytta på 101/3 kan samordnes med den adkomstvegen som anlegges til omsøkte tomter. Da 
vil man kunne stenge adkomst til 101/3 som kun er adkomst til en hytte. Det må sikres 
vegrett til eksisterende og nye tomter. 
 
 
Jordlovsbehandling 
Det er også vurdert om omsøkte tiltak krever vedtak etter §§ 9 og 12 i jordlova. 
 
Iht. jordloven § 12 kan deling av en landbrukseiendom godkjennes etter en samlet vurdering 
av om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur, hensyn til vern av 
arealressursene, om deling fører til en driftsmessig god løsning og om deling fører til drifts- 
og miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Siden arealet ikke er dyrkbart er det ikke nødvendig med samtykke til omdisponering iht. 
jordloven § 9. 
 
Vurdering: 
Etter intensjonene til jordlova beskrevet i formålsparagrafen (§1), heter det mellom annet 
at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga skal 
vere miljøforsvarleg 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». I dette ligger at arealressursene skal forvaltes med tanke på 
at en i framtida kan få større behov for jordbruksjord enn i dag og at det skal utvises 
aktsomhet med bl.a. fradeling til andre formål enn jordbruksproduksjon.  
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I slike delingssaker er det vanlig praksis å legge til rette for at både bolig-, fritids- og 
jordbruksinteresser blir hensyntatt og veid opp mot hverandre. Det etterstrebes å finne 
gode løsninger ut fra de arealmessige og naturgitte forhold.  
 
Arealet som søkes fradelt er produktivt men av lav bonitet. Landbrukseiendommens 
ressursgrunnlag blir i realiteten lite redusert, det er likevel vanskelig å se at hensynet til en 
tjenlig og variert bruksstruktur er ivaretatt. Det er ikke bare arealet som skal deles fra som 
går bort, det vil også medføre at et større område rundt tomtene blir «nullområde». 
 
Drifts- og miljømessige ulemper er nevnt under vurdering av de landbruksmessige forhold 
knyttet til dispensasjonsspørsmålet. En ser det slik at dette momentet alene ikke er så sterkt 
at det taler mot fradeling. 
 
Når det gjelder hensynet til kulturlandskapet, i dette tilfellet setermiljøet på Søre 
Vesleseter, vil denne fradelinga klart virke negativt på bevaring av seterlandskapet. Det har 
vært noe bygging tidligere rundt denne setra og seterlandskapets egenart er allerede satt 
under press. Ved en fradeling er det viktig å legge forholdene til rette slik at konsekvensen 
for landskapsinteressene blir minst mulig. Effektiv arealbruk og buffersoner mot seterstulen 
kan bidra. Tomtene må derfor trekkes så langt bort fra seterstulen som mulig. Tomtene bør 
derfor legges helt inntil østre eiendomsgrense, og ikke slik som tomtene er tegnet inn i 
situasjonskart. 
 
Rådmannen anser området rundt Søre Vesleseter som såpass preget av hytteutbygging at et 
par slike mindre fradelinger ikke vil ha avgjørende betydning for landbruksproduksjonen. 
Når et gjelder kulturlandskap setermiljø er det av betydning at tomtene trekkes så langt mot 
øst som mulig, men inntil 1 daa pr tomt. Det har betydning at det ved revidering av 
reguleringsplan for Hundberget hytteområde er aktuelt å innlemme dette arealet. Det er 
ikke forhold ved delingssøknaden som gå så sterkt i mot prinsippene for deling i jordlovens § 
12 at deling ikke kan tillates. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1 bokstav m dispenserer 
planutvalget fra kommuneplanens arealdel og tillater omsøkte fradeling av to nye 
fritidstomter. Det forutsettes at hele arealet innlemmes i reguleringsplan for 
Hundbergslia hytteområde når denne nå revideres. Det forutsettes at 
jordlovsvedtaket etterkommes og at avkjørselssanering gjennomføres. Vegrett må 
sikres ved fradeling av tomter. 
 

 Reguleringsbestemmelsene for Hundbergslia hyttegrend legges til grunn ved 
saksbehandling av byggesøknad på de fradelte tomtene. 
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 Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates fradeling av to 

tomter på g/bnr 100/8 under driftsenheten g/bnr 101/1 Holmen. Vilkår for 

fradelingen er at tomtene legges fra østre eiendomsgrense, med inntil 1 daa pr tomt. 

 Omsøkte fradeling må rekvireres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket. 

 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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GBNR 37/1-15 - FRADELING AV TUNET PÅ GARDEN, OMDISPONERING TIL BOLIG, 
FRADELING AV SÆTER- OMDISP  - VEDUM NORDISTUEN (EKRE) 
 
 

Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 037/001-015  
Arkivsaksnr.: 16/234     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1 Søknad om fradeling med begrunnelse, datert 29.1.2016 

- Vedlegg 2 Nabovarsel 

- Vedlegg 3 Oversiktskart over samtlige eiendommer  
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Sammendrag: 

Arild Wedum søker om å fradele gardstun på ca. 5,1 daa fra sitt gardsbruk, matrikkelført 

som Vedem Nordistuen gnr. 37 bnr. 1, samt å fradele setertun på ca. 1,45 daa fra setra på 

Vedemsætra, begge i Øyer kommune.  

Fradeling av gardstunet nede i bygda kan gi noen miljø- og driftsmessige ulemper, men ikke 

større enn at det er akseptabelt. En fradeling av seterbebyggelsen reiser prinsipielle 

spørsmål om det skal tillates fradeling av seterbebyggelse til frittliggende hytte, da det vil 

være den første fradelingen i denne setergrenda. Bebyggelsen ligger også så tett inntil dyrka 

mark, at det er betenkelig. Likevel har rådmannen kommet til, under tvil, at en fradeling kan 

tillates, da det er snakk om bruksrasjonalisering. 

 

Plan- og bygningsfaglig vurdering tilsier heller ingen sterke hensyn for å avslå søknaden. 

Rådmannen tilråder derfor imøtekommelse av søknaden. 
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Søknad og begrunnelse 

Arild Wedum søker om fradeling av gardstunet og setertun fra garden 37/1 i Øyer 

kommune.  Jorda og skogen skal selges til Johan Wedum, innehaver av 36/5 i Øyer 

kommune. Jorda brukes i dag av Johan Wedum. Han søker samtidig om dispensasjon for å 

kunne fradele og beholde areal med boligbebyggelsen på bruket, samt fradele setertun med 

omdisponering til fritidsbebyggelse.  

 

Landbrukskontoret var på befaring 13. juni 2016. Ved befaring rundt tunet ble grensene noe 

justert, ut fra hvordan søker hadde tenkt. Grensa vil i store trekk følge markslagsgrensa, 

med mindre justeringer. Dette gir et fradelt areal på ca 4,8 daa. 0,8 daa er fulldyrka, og 

brukes i dag som plen/tun av Arild Wedum. På setra var det søkt om fradeling av 1,45 daa. 

Under befaringen ble det enighet om at dette kunne reduseres til 1,1 daa. 

 

Søknaden omhandler: 

1) Fradeling av ny grunneiendom på ca. 4,8 daa fra gardsbruket gbnr. 37/1 med 

påstående bygninger og omgjøring til boligeiendom.  

2) Fradeling av ny grunneiendom på ca. 1,1 daa på setra gbnr. 37/1 med to påstående 

bygninger og omgjøring av dette til fritidseiendom. 

 

Samlet består gårdsbruket av: 

 
 

1) Gbnr. 37/1 – Består av tre teiger. Klassifisert bl.a. som bebyggelse, innmark, 

produktiv skog og uproduktiv skogsmark, myr og jorddekt fastmark. 

Totalt areal er 462,8 daa.  

2) Gbnr. 37/15 (Holmen) – en teig med areal 13,4 daa. Ca. 11,6 daa fulldyrka jord 

3) Sameieandel (65/1000) i gbnr. 162/1. 

 

Samlet areal er 476,2 daa, ca. 41 daa dyrka mark. Eiendommens seter, gbnr. 37/1, på 

Vedemsætra utgjør ca. 20,8 daa hvorav ca. 19,3 daa dyrka mark. 

Søker har også andel i sameiet gbnr 162/1, som er knyttet til gbnr. 37/1 og vil følge denne 

eiendommen etter fradeling av de nye parsellene.  
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Ved imøtekommelse av søknad om dispensasjon forutsettes all bebyggelse å endre status 

fra landbruksmessig bebyggelse til bygninger med status bolig og fritidsformål. 

Rettigheter/plikter i forhold til sameie mv. forutsettes avklart i forbindelse med salg og 

konsesjonsbehandling.  

Søknaden er begrunnet med bruksrasjonalisering, og at jord og skog som tilhører 

gardsbruket skal selges til dagens driver av arealene, Johan Wedum. 

Innledende behandling av søknaden 

Søknaden er forelagt de berørte naboer. Det er videre innhentet høringsuttalelse fra 

Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune, som er tatt inn i saken. 

 

Naboer 

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

kommet inn merknader til varslingen. 

 

Planstatus  

Eiendommene ligger i kommuneplanens arealdel for 2000-2010, godkjent av Øyer 

kommunestyre den 30.11.2000. De omsøkte arealer ligger innen LNF2-område. 

I de generelle bestemmelsene for LNF-området heter det: 

- Innenfor LNF-området er det ikke tillatt med oppføring av eller vesentlig utvidelse av 

bestående bolig- og fritidsbebyggelse samt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet 

stedbunden næring før området inngår i reguleringsplan. 

For LNF2 står det: 

- LNF-område med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Innen dette 

området skal det spesielt tas hensyn til kulturlandskapet, jord, skog og friluftsliv. 

Forbud mot spredt bebyggelse i denne sonen er også ønskelig for å kunne kontrollere 

utbyggingsmønsteret i kommunen generelt.  

 

Ovennevnte bestemmelser omfatter også fradeling og omdisponering av landbruksareal. 

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

bosettingen i kommunens utkantområder måtte opprettholdes eller styrkes. Dette framgår 

også av kommunedelplanens arealdel.  
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VURDERING AV SØKNADEN 

 

BEHANDLING ETTER JORDLOVEN 

 

Lovgrunnlag etter jordloven 

 

Jordlovens formål ifølge § 1 er å legge forholdene til rette for at arealressursene skal brukes 

på en måte som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. En 

samfunnsgagnlig bruk innebærer at en skal ta hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra 

framtidige generasjoners behov.  

 

I følge jordloven § 9 kan ikke dyrka jord brukes til andre formål enn jordbruksproduksjon 

uten dispensasjon, jf. første og andre ledd i paragrafen: «Dyrka jord må ikke brukast til 

formål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at 

ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

 

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

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

til godkjente planer etter plan- og bygningslova, drifts- og miljømessige ulemper for 

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

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

krevjast lagt fram alternative løysinger.» 

 

Det følger av jordloven § 12 første ledd at deling av eiendom som er i bruk eller kan brukes 

til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av departementet. Jordloven § 12 første til tredje 

ledd sier følgende:  

 

“Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 

av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til 

del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av 

eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 

sameige.  

 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 

takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 

deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg 

til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
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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.” 

 

 

 

Vurdering etter jordloven 

 

Bakgrunnen for saken er ønske om bruksrasjonalisering. Alt areal med unntak av gardstunet 

nede i bygda og tunet rundt seterhuset skal overføres annen eier av landbrukseiendom. 

Således er det gardstunet og setertunet som skal fradeles resten av eiendommen. 

Bruksrasjonalisering er et tungtveiende argument for deling. Hvordan det best legges til 

rette for en tjenlig og variert bruksstruktur kan diskuteres. 37/1 har 46 daa fulldyrka mark, 

og er med det et gardsbruk som egner seg som tilleggsjord. Dette vil da styrke gardsbruket 

som får arealet tillagt. 

  

Gardstunet ligger i ei grend med aktivt landbruk. Det er noe spredt bosetting i tillegg. Ved at 

gardstunet blir delt fra og omgjort til bolig, vil det ble ytterligere en fritt omsettelig 

boligeiendom inne i det aktive landbruksområdet. Det vil måtte påregnes påvirkninger som 

lukt, støv, støy og insekter fra landbruket omkring. Dette utgjør en mulighet for konflikt 

mellom landbruket og eiere av boligeiendommer. Siden det allerede ligger noen hus rundt 

omkring i dag, vil ikke ulempene bli veldig mye større. Det er også sånn at huset som skal 

fradeles allerede ligger der. Det er ikke snakk om å oppføre nytt hus. 

 

Også seterhuset ligger i ei grend med aktivt landbruk, og ingen fritidseiendommer. 

Seterhuset ligger også med dyrka mark tett inntil på flere sider, og det er tett til flere 

naboeiendommer med dyrka mark. Også her må det påregnes drifts- og miljømessige 

ulemper, og i større grad enn ved gardstunet. På setraløkka har Arild Wedum seterhus med 

dyrka mark tett inntil på flere sider. Det er ikke fjøs på setereiendommen. Det står på 

naboeiendommen, tett inntil Wedums eiendom. Forklaringen er at tidligere generasjoner 

hadde felles fjøs, som står hos Johan Vedum. 

 

Det er ikke fritidseiendommer på Vedemsætra i dag. Fradeling her reiser dermed et 

prinsipielt spørsmål; skal det tillates fradeling til fritidsformål inne i setergrenda der det ikke 

er fritidseiendommer i dag? Setrene ligger samla i ei klynge, med jorda rundt. Seterhuset 

ligger ikke gunstig til med tanke på fradeling. Det ligger tett inntil dyrka mark, og 

omgivelsene er dyrka mark også på litt lenger avstand. Adkomst er gjennom tunet på setra 

ovenfor. Det vil være betydelige drifts- og miljømessige ulemper knyttet til å få en fritt 

omsettelig fritidseiendom midt i et aktivt jordbruksområde og i dette setermiljøet. 

Seterhuset ligger der i dag, men om den gjøres fritt omsettelig, kan det utgjøre en mulighet 

for konflikt i fremtiden. Det beste hadde vært om seterhuset ble liggende til eiendommen. 
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Bruksrasjonalisering, der jord- og skogarealene legges til en eiendom i aktiv drift, vil være 

gunstig i forhold til vern av arealressursene. Dersom arealene legges til nærliggende 

landbrukseiendom vil det også være en god driftsmessig løsning. 

 

Fradeling av gardstunet er greit i jordlovssammenheng. De drifts- og miljømessige ulempene 

vil være der, men ikke verre enn at det er akseptabelt. Det er også flere andre 

boligeiendommer i nærheten. Det er fradeling av setertunet som er problematisk. Det vil bli 

den første fritidsbebyggelsen i setergrenda, og den ligger tett inntil dyrka mark. Det eneste 

som teller for fradelingen er at det vil gi en bruksrasjonalisering. På bakgrunn av dette velger 

rådmannen, under sterk tvil, å tilrå at det blir gitt tillatelse til fradeling av gardstun og 

setertun, slik det fremgår av vedlagte kartutsnitt. Det er da en forutsetning av jord- og 

skogarealene tillegges landbrukseiendom i nærheten i drift. 

 

Omdisponering etter jordloven § 9 

Dersom fulldyrka mark skal tas i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, kan ikke 

samtykke til deling gis, uten at det samtidig blir gitt samtykke til omdisponering etter § 9 i 

jordloven. Det dreier seg her om 0,8 daa fulldyrka mark som ligger i overkant av tunet. 

Arealet inngår i dag som plenareal, og ligger også slik til at det ikke ligger inntil annen dyrka 

mark som den lett kunne vært drevet sammen med. Rådmannen har vurdert det slik at det 

ikke er hensiktsmessig at denne skal deles fra tunet, og mener derfor at samtykke til 

omdisponering kan gis. På setra er det fulldyrka mark helt inntil husveggen og trappa. Det er 

naturlig at det omdisponeres et minimum av dyrka mark, slik at det er mulig å gå fram til 

bebyggelsen. Rådmannen mener at det kan gis samtykke til omdisponering av 0,3 daa 

fulldyrka mark, slik det fremgår av inntegna tomtegrense. Begge omdisponeringene gis med 

bakgrunn i at det er en samfunnsinteresse med bruksrasjonalisering, og at dette veier 

tyngre enn noen små lapper med jord. 

 

 

BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

 

Lovgrunnlag etter plan – og bygningsloven 

Utover jordlovbehandling må fradelingen skje etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m 

og etter dispensasjonsbehandling etter pbl. § 19-1 flg. Sistnevnte der dette er nødvendig ut 

fra gjeldende lov og plangrunnlag. Med bakgrunn i etablering av ny boligeiendom og ny 

fritidseiendom i uregulert LNF-område, er dispensasjonsbehandling nødvendig. Kommunen 

kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 

plan- og bygningsloven. Selve fradelingen og etableringen av nye eiendommer, 

gjennomføres i samsvar med matrikkelloven. 

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

hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
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å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, 

skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra 

planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak blir lagt fram til behandling i planutvalget, 

skal naboer og berørte partsinteresser i saken varsles og gis anledning til å uttale seg, jfr. 

pbl. §§ 19-1 og 21-3.   

 

 

Vedem Nordistuen 

Bygningsmessige forhold og adkomst 

Området der gardsbruket ligger, er regulert til LNF2 i dag, og bygningene benyttes som 

bolighus. Dagens faktiske bruk vil ikke endres som følge av fradeling og omdisponering til 

boligeiendom. Arealet som søkes fradelt er relativt stort, men det framstår som en naturlig 

omslutning av eksisterende bebyggelse, og er i samråd med søkers ønske. Det er fire 

eksisterende bygg på eiendommen. Gardsbruket er etablert i 1933 i følge matrikkelen. 

 

Bygnings- og tomtemessige forhold er ikke vurdert å være til hinder for å imøtekomme en 

dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Bebyggelsen er tilknyttet eksisterende privat 

vann- og avløpsanlegg, og dette skal videreføres. Med dagens trafikkgrunnlag er 

eksisterende adkomst til privat veg tilfredsstillende. Med bakgrunn i at en dispensasjon ikke 

vil medføre noen endring av trafikkgrunnlaget eller avkjøringsfrekvensen, er ikke uttalelse 

fra vegmyndighet innhentet.  

 

Fradeling av gårdstunet her vil mest sannsynlig gjøre det mer attraktivt å opprettholde 

bosetting her, også i framtida. Det går fram av landbruksmessig vurdering at det ikke er 

ønskelig med flere bolighus i et aktivt landbruksområde med tanke på ulemper med lukt, 

støv og støy mv. Det er imidlertid ikke tale om etablering av flere boenheter, og det ligger 

allerede bolighus i området. Imøtekommelse av dispensasjonen er imidlertid på grunnlag av 

at det ikke er planlagt flere boenheter på eiendommen. 

Bygningsmessig og nødvendig registrering av status i matrikkelen vil endres i ettertid. Dette 

gjøres av Øyer kommune administrativt.  

Det stilles vilkår om at veirett til boligen samt adkomst til øvrig landbruksmessig areal sikres. 

 

Planmessige forhold 

Begge områder ligger i LNF2 i gjeldende kommuneplan. Her er det generelt forbud mot 

oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående bebyggelse, særlig som ikke er 

tilknyttet stedbunden næring, før områdene inngår i reguleringsplan eller kommuneplan. 
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I utkastet til den nye kommuneplanens arealdel er arealformålet for eiendommene LNF. 

I LNF-områder gjelder et generelt bygge- og deleforbud. Også i konsekvensutredningen i 

tilknytning til utkastet til den nye kommuneplanens arealdel er det uttrykt at i LNF-

områdene skal bebyggelsen i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring, men for å 

bidra til å opprettholde folketall og bosetting i grendene, vil kommunen se positivt også på 

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

mot å godta fradeling og boligformål i denne saken.  

 

Forhold til naturmangfoldloven, friluftsliv og naturressurser 

De omsøkte fradelinger fører i liten grad til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens 

bruk, og heller ikke som har betydning i forhold til naturmangfoldloven og 

friluftsinteressene i de to områdene. Gjennomgang av innlandsGis og naturbasekart viser 

ingen forhold tilknyttet naturressurser, naturgrunnlag eller kulturminnevern som motgår 

eventuell dispensasjon og fradeling. Det er heller ikke forhold tilknyttet artsmangfold og vilt 

som er avdekket.  

  

 

Vedemsætra 

Bygningsmessige forhold og adkomst 

Teigen med setra med gbnr. 37/1 er på ca. 20 daa. Bygningen som er registrert som 

seterhus/sel i matrikkelen, med BRA på 53 m2. 

Arild Wedum har seter på Vedumsetra. Dette er ei setergrend med aktivt landbruk, og ingen 

fritidseiendommer. Enkelte av seterhusa blir leid ut. På setra har Arild Wedum ei hytte 

beliggende inne på setereiendommen, med dyrka mark tett inntil på flere sider. Det er ikke 

fjøs på setereiendommen, men det står på naboeiendommen, tett inntil Wedum sin 

eiendom. 

Landbruk framhever at hytta ikke ligger gunstig til med tanke på fradeling. Den ligger tett 

inntil dyrka mark, og er omkranset av dyrka mark lenger unna. Adkomst er gjennom tunet 

på setra ovenfor. Det vil være betydelige drifts- og miljømessige ulemper knyttet til å få en 

fritt omsettelig fritidseiendom midt i et aktivt jordbruksområde. Hytta ligger der i dag, men 

om den gjøres fritt omsettelig, kan det utgjøre en mulighet for konflikt i fremtiden. Det 

beste hadde vært om hytta hadde blitt liggende til eiendommen. 

Så langt vi har informasjon om er bebyggelsen av enkel standard, dvs. uten innlagt vann, 

avløp og strøm. Det legges til grunn at dette er bygg som er lik annen tilsvarende enkel men 

velfungerende fritidsbebyggelse, som det finnes mye av i kommunen og ellers. 

Adkomsten til setra går over tunet til nabosetra. Dette medfører ikke i seg selv noen 

hindring for å tillate fradeling og bruksendring etter vår vurdering, forutsatt at veirett sikres 

videreført.   

 

Eiendomsforhold og grenser i kartet 



  Sak 23/17 

 

 Side 28 av 49   

 

Det er flere feil i kartet hva gjelder grenser, i forhold til faktiske eiendomsforhold. 

Kommunen bidrar til å rette opp i dette i sammenheng med behandling av saken, i samråd 

med grunneierne det gjelder. Retting av grenser i matrikkelen gjøres administrativt. Det er 

av samfunnsmessig viktighet at formaliserte eiendomsforhold samsvarer med faktisk bruk. 

 

Kulturminnestatus 

Det er SEFRAK-registrerte bygninger i området, men det gjelder ikke bygningen som er søkt 

fradelt. Fradeling og formålsendring til fritidseiendom vil ikke ha betydning for disse 

forholdene. 

 

Presedens 

Det bemerkes i landbruksfaglig vurdering at særlig fradeling og omdisponering av setertunet 

reiser prinsipielle spørsmål. Her er det ikke fritidseiendommer fra før, og med dette vil man 

få en fritt omsettelig fritidseiendom i et aktivt jordbruksområde. Endring av status vil til en 

viss grad alltid ha presedens også i en større sammenheng.  

 

Det eneste som taler for en fradeling av setra er at det kan bidra til en bruksrasjonalisering. 

Johan Wedum, som skal overta arealene har allerede flere setre, og trenger ikke flere hus å 

ha ansvaret for.  Det er også et spørsmål om bruksrasjonaliseringen vil skje, dersom hytta 

ikke blir fradelt. 

Motsatt kan et avslag på dette medføre at bruksrasjonalisering vanskeliggjøres. Det taler for 

å tillate fradeling. Samfunnsmessig utvikling og endring og økonomiske konsekvenser av å 

eie bebyggelse som ikke lenger har næringsmessig positiv verdi, tilsier langt på vei at slike 

ønsker må aksepteres. Særlig gjelder dette når det ikke går ut over næringsverdien for øvrig 

for eier eller området ellers. Alternativet er fare for bygningsmessig forfall. 

På grunn av sakens prinsipielle karakter tas den opp til politisk behandling. 

 

Fylkesmannens vurderinger 

 

Kommunen har gjort gode landbruksmessige vurderinger. Det ser ut til at det legges opp til 

en god bruksrasjonalisering og dersom rasjonaliseringen gjennomføres i tråd med dette har 

vi ingen merknader til delingen. 

 

Oppland fylkeskommunes syn på saken 

 

Fylkeskommunen slutter seg til at søknaden bør imøtekommes, da det ellers er fare for at 

bruksrasjonalisering ikke blir gjennomført, dvs. at søker ikke ønsker å gi fra seg jorda når han 

ikke får beholde setra. 

 

Kulturarvenheten har vurdert saken og har ingen merknader. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Etter plan- og bygningsloven: 

1) Samlet vurderes det fra planutvalgets side å være en overvekt av forhold som tilsier 

at søknaden kan imøtekommes. Fordelene ved å styrke næringsgrunnlaget for 

eksisterende aktive bruk, samt å legge til rette for fortsatt bosetting vurderes her å 

være større enn å opprettholde en streng holdning til arealdisponering som ligger i 

LNF-formålets hensyn.  

Planutvalget imøtekommer søknaden, med hjemmel i plan – og bygningsloven § 19-

2. 

 

2) Med hjemmel i pbl. § 19-2 gis det dispensasjon til fradeling fra gårdsbruket Vedem 

Nordistuen etter pbl. § 20-1 pkt. m, av inntil en boligtomt med et areal på inntil 4,8 

daa fra gbnr. 37/1 med påstående bygninger. På samme grunnlag godkjennes 

fradeling av en fritidseiendom med et areal på inntil 1,1 daa på setra med gbnr. 37/1 

med påstående bygning.  

 

3) Det gis tillatelse til omdisponering av bygningsmessig status til henholdsvis 

boligformål og fritidsformål. Arealformål for øvrig forblir LNF. 

 

4) De nye eiendommene kan bebygges i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplanens arealdel for bolig og fritidsbebyggelse. 

 

5) Med hjemmel i pbl. § 19-2 settes det følgende vilkår for fradelingen: 

a) Bruksrett til privat vei, Vedumsveien, må sikres fra offentlig vei fv. 361 

Midtbygdsvegen for den nye eiendommen ved tinglysing. Jfr. pbl. § 27-4. Samt at 

etablering av ny eiendom ikke vil være til hinder for øvrig landbruksmessig 

adkomst. 

b) Bruksrett til privat setervei må sikres ved tinglysing, jfr. pbl. §27-4.   

Etter jordloven: 

 

6) Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av inntil 1,1 daa 

fulldyrka mark på eiendommen gnr/bnr 37/1. Dette fordeles med inntil 0,8 daa ved 

gardstunet og inntil 0,3 daa ved seterbebyggelsen, slik det fremkommer på 

kartutsnitt, ved at det ligger innenfor det som tillates fradelt. 

7) Med hjemmel i jordloven § 12 godkjennes fradeling av gardstun med inntil 4,8 daa 

og setertun med inntil 1,1 daa, slik det fremkommer av kartvedlegg. 

 

8) Det er en forutsetning for fradeling at resterende areal legges til en nærliggende 

landbrukseiendom i drift.  
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9)  I følge søknad ønsker søker videreføring av saken i jordskifteretten. Jordskiftesak må 

rekvireres innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Dersom saken skal behandles 

videre av kommunen, må oppmålingsforretning rekvireres i Øyer kommune. 

 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann Avd.ingeniør 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER OG 
BAGASJE FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA 
SØKER: KJERSTI AAS 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/13     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om leiekjøring påsken 2017 
 
Sammendrag: 
Kjersti Aas søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer og 
bagasje fra Øvre Åstbru til Hynna i påsken 2017. 
Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må behandles som en 
dispensasjonsak etter § 5. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for 
transport av varer og bagasje til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på 
natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven 
§§ 8-12. Rådmannen foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Kjersti Aas får tillatelse til å benytte leiekjører for 
transport av varer og bagasje til Hynna.  
 
Saksutredning: 
Kjersti Aas søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer og 
bagssje fra Øvre Åstbru til Hynna i påsken 2017. Transporten vil forgå langs ubrøytet veg. Fra 
Øvre Åstbru til Hynna er det 2,5 km. 1 km av denne strekningen ligger i Øyer kommune. 
Søker har opplyst at de har benyttet Norsk Folkehjelp, som er stasjonert på Øvre Åstbru, for 
transport av varer og bagasje i mer enn 20 år, og at de ønsker å benytte seg av dem også i 
år.  
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i 
nasjonal forskrift. 
Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
dispensasjon i medhold av forskriftens § 5.  
Transport av varer, bagasje og utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 
og må behandles som dispensasjonssak etter § 5. 
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I § 5 står det at i unntakstilfeller kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover disse 
bestemmelsene, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring 
og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes opp mot mulig skade og ulempe i forhold til et mål om å redusere motorferdselen 
til et minimum.  
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven tar imidlertid ikke 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 skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 
hvis det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Etter rådmannens vurdering er det behov for å få transportert inn varer, utstyr og bagasje 
når man skal tilbringe flere dager på hytta, slik som under vinterferie og påske. Da er man 
som regel mange samlet – familie og venner - og det kan være behov for å ha med noe 
ekstra.  
 
Etter både motorferdselloven med tilhørende forskrifter og etter naturmangfoldloven skal 
motorferdselen vurderes mht skade og ulempe for natur og naturmiljø.  Dette gjelder både 
den enkelte «turen» og den samlede belastningen motorferdselen representerer for 
området, jf nml § 10 
 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht skade og ulempe for natur og 
naturmiljø. I de indre områdene i Øyerfjellet dreier det seg om et begrenset antall turer pr 
år. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter langs omsøkte trase.  
 
Noe av bakgrunnen for at man fikk egen forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune var hensynet til villrein. I de indre og nordlige områdene i 
Øyerfjellet kan det utover vinteren forekomme /oppholde seg villrein, men dette er ikke 
tilfellet for området Hynna. Rådmannen kan heller ikke se at slik transport vil ha negativ 
innvirkning på annet vilt i området.  
 
Ut fra et mål om å redusere motorferdselen til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes 
for omsøkt transport. Den korteste og enkleste traseen til Hynna er fra Øvre Åstbru.  
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Bruk av snøscooter for transport av varer og bagasje fra Øvre Åstbru til Hynna vil etter 
rådmannens vurdering ikke 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 for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
bagasje fra Øvre Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder1 tur (t/r) påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempefor 

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV OVN, VED OG 
MATERIELL FOR Å HEVE TAKET PÅ HYTTA VED ØVRE ÅSTA. 
SØKER: MARI BOTTERUD 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/175     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 
 
Sammendrag: 
Mari Botterud søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av ovn, ved 
og materialer for å heve taket på hytta, som ligger ved Øvre Åstavatnet. Transporten vil 
foregå fra Holmsetra.  
Øvre Åstavatnet ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter denne forskriften kan 
leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter.  
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av ovn, ved og 
materialer for å heve taket på hytta ved Øvre Åstavatnet representere noen vesentlig skade 
eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen foreslår med hjemmel i § 4 i forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Mari Botterud får tillatelse til 
å benytte leiekjører for transport av ovn, ved og materialer for å heve taket på hytta ved 
Øvre Åstavatnet.  
 
Saksutredning: 
Mari Botterud søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av ovn, ved 
og materialer for å heve taket på hytta, som ligger ved Øvre Åstavatnet. Transporten vil 
foregå fra Holmsetra. 
Øvre Åstavatnet ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter denne forskriften kan 
leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter.  
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven  tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 
hvis det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold av hytter eller tilsyn, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Etter både motorferdselloven med tilhørende forskrifter og etter naturmangfoldloven skal 
motorferdselen vurderes mht skade og ulempe for natur og naturmiljø.  Dette gjelder både 
den enkelte «turen» og den samlede belastningen motorferdselen representerer for 
området, jf nml § 10. 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer, materiell og utstyr er godt kjent. 
Bruk av snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht skade og ulempe for natur 
og naturmiljø. I de indre områdene i Øyerfjellet dreier dette seg om et begrenset antall 
turer pr år. Det er videre et mål at transport av brensel, materiell og utstyr til veiløse hytter i 
fjellet blir foretatt på vinterføre, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring. 
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter langs omsøkte traseer. Utover vinteren kan 
det forekomme /oppholde seg villrein i de indre områdene i Øyerfjellet og dette må man ta 
hensyn til ved slik transport, slik at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Rådmannen 
kan, under forutsetning om at motorferdselen foregår aktsomt og hensynsfullt, jf det som er 
nevnt ovenfor, ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i 
området. Fjelloppsynet har heller ikke registrert at transport av varer, materialer og utstyr 
til hytter i de indre fjellområdene har utgjort noe problem for villreinen. Det er imidlertid 
viktig at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret, og at det benyttes leiekjører under slik 
transport. Fjelloppsynet skal videre varsles før transporten gjennomføres.  
Bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr inn til hyttene i indre områder i 
Øyerfjellet vil etter rådmannens vurdering ikke 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 § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Mari Botterud tillatelse til å benytte leiekjører for transport av ovn, ved 
og materialer fra Holmsetra til hytte ved Øvre Åstavatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder bruk av 2 stk snøscootere - 1 tur (t/r) i mars-april. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  

- 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. 
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- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
 



  Sak  26/17 
 

Side 37 av 49   

SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV MATERIELL OG 
BRENSEL 
SØKER: EILIV KUMMEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/582     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 
 
Sammendrag: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av brensel 
og materiell til vedlikehold av hytte ved Jogrimen. 
Jogrimen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter denne forskriften kan 
leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter.  
 
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av brensel og materiell 
til vedlikehold av hytte ved Jogrimen representere noen vesentlig skade eller ulempe på 
natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven 
§§ 8-12. Rådmannen foreslår med hjemmel i § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Eiliv Kummen får tillatelse til å benytte leiekjører for 
snøscootertransport av brensel og materiell for vedlikehold av hytte ved Jogrimen.  
 
Saksutredning: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av brensel 
og materiell til vedlikehold av hytte ved Jogrimen. 
Det søkes om 2 alternative traseer: 1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen.  
2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen. 
Jogrimen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter denne forskriften kan 
leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter.  
 
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven  tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
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Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 
hvis det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold av hytter eller tilsyn, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Etter både motorferdselloven med tilhørende forskrifter og etter naturmangfoldloven skal 
motorferdselen vurderes mht skade og ulempe for natur og naturmiljø.  Dette gjelder både 
den enkelte «turen» og den samlede belastningen motorferdselen representerer for 
området, jf nml § 10. 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht skade og ulempe for natur og 
naturmiljø. I de indre områdene i Øyerfjellet dreier dette seg om et begrenset antall turer pr 
år. Det er videre et mål at transport av brensel, materiell og utstyr til veiløse hytter i fjellet 
blir foretatt på vinterføre, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring. 
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter langs omsøkte traseer. Utover vinteren kan 
det forekomme /oppholde seg villrein i de indre områdene i Øyerfjellet og dette må man ta 
hensyn til ved slik transport, slik at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Rådmannen 
kan, under forutsetning om at motorferdselen foregår aktsomt og hensynsfullt, jf det som er 
nevnt ovenfor, ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i 
området. Fjelloppsynet har heller ikke registrert at transport av varer og utstyr til hytter i de 
indre fjellområdene har utgjort noe problem for villreinen. Det er imidlertid viktig at 
villreinen ikke blir skremt eller forstyrret, og at det benyttes leiekjører under slik transport. 
Ut fra et mål om å redusere motorferdselen til et minimum kan trase 1 og leiekjører Amrud 
benyttes. Dette er den korteste traseen. Fjelloppsynet skal videre varsles før transporten 
gjennomføres.  
Bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr inn til hyttene i indre områder i 
Øyerfjellet vil etter rådmannens vurdering ikke 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 § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Eiliv Kummen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av brensel 
og materiell for vedlikehold til Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur (t/r) i uke 14 eller 15.  

- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer: 1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – 
Jogrimen. 2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan leiekjører Amrud benyttes.  
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempefor 

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER FRA ØVRE 
ÅSTBRU TIL HYNNA SETER 
SØKER: RUNE EVENSEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/629     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 
 
Sammendrag: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna seter.  
Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må behandles som en 
dispensasjonsak etter § 5. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for 
transport av varer til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller 
naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune at Rune Evensen får tillatelse til å benytte leiekjører for transport 
av varer til Hynna.  
 
Saksutredning: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna. Transporten vil forgå langs ubrøytet veg. Fra Øvre Åstbru til Hynna er 
det 2,5 km. 1 km av denne strekningen ligger i Øyer kommune. Søker har opplyst at de 
tidligere har benyttet seg av Norsk Folkehjelp for transport av varer og at de ønsker å 
benytte seg av dem også i år. Norsk Folkehjelp er stasjonert på Øvre Åstbru. Det søkes om 3 
turer – uke 11, 12 og påsken 2017. 
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i 
nasjonal forskrift. 
Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
dispensasjon i medhold av forskriftens § 5.  
Transport av varer, bagasje og utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 
og må behandles som dispensasjonssak etter § 5. 
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I § 5 står det at i unntakstilfeller kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover disse 
bestemmelsene, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring 
og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes opp mot mulig skade og ulempe i forhold til et mål om å redusere motorferdselen 
til et minimum.  
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven tar imidlertid ikke 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 skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 
hvis det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Etter rådmannens vurdering har de aller fleste behov for å få transportert inn varer, utstyr 
og bagasje når man skal benytte hytter og setrer, som ikke ligger inntil brøytet veg, 
vinterstid. Spesielt når man skal benytte hytter og setrer over lengre tid, som under 
vinterferie og påske. Da er man som regel mange samlet – familie og venner - og det kan 
være behov for å ha med noe ekstra. 
 
Etter både motorferdselloven med tilhørende forskrifter og etter naturmangfoldloven skal 
motorferdselen vurderes mht skade og ulempe for natur og naturmiljø.  Dette gjelder både 
den enkelte «turen» og den samlede belastningen motorferdselen representerer for 
området, jf nml § 10 
 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht skade og ulempe for natur og 
naturmiljø. I de indre områdene i Øyerfjellet dreier det seg om et begrenset antall turer pr 
år. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter langs omsøkte trase.  
 
Noe av bakgrunnen for at man fikk egen forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune var hensynet til villrein. I de indre og nordlige områdene i 
Øyerfjellet kan det utover vinteren forekomme /oppholde seg villrein, men dette er ikke 
tilfellet for området Hynna. Rådmannen kan heller ikke se at slik transport vil ha negativ 
innvirkning på annet vilt i området.  
 
Det er søkt om tillatelse til å benytte leiekjører 3 turer - uke 11, 12 og påsken 2017. 
Ved bruk av leiekjører etter nasjonal forskrift § 5, bokstav a,  er det ingen begrensninger i 
forhold til hvor mange turer som kan benyttes. Det kan også nevnes at i områder som er 
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vernet, som for eksempel i Rondane nasjonalpark, blir det gitt dispensasjon til 1 til 2  turer 
for transport av utstyr og proviant til private hytter og buer. I mange landskapsvernområder 
kan man benytte leiekjører inntil 4 -5 turer pr hytte. Etter rådmannens vurdering kan man 
stille spørsmålstegn ved avgrensingen på området som er definert som sårbart etter lokal 
forskrift for motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Rådmannen mener 
at man må foreta en konkret vurdering i forhold til hvilket området det er snakk om og i 
forhold til hvilke interesser som skal hensyntas. Ut fra dette mener rådmannen at 3 turer 
ligger innenfor det som bør godkjennes i dette området.   
 
Ut fra et mål om å redusere motorferdselen til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes 
for omsøkt transport. Den korteste og enkleste traseen til Hynna er fra Øvre Åstbru.  
 
Bruk av snøscooter for transport av varer fra Øvre Åstbru til Hynna vil etter rådmannens 
vurdering ikke 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 for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Rune Evensen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 3 turer – uke 11, 12 og påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempefor 

naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll, 

 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER FRA 
GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA. 
SØKER: BENT ARE WOLLAN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/693     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 
 
Sammendrag: 
Bent Are Wollan søker på vegne av Knut Solberg om tillatelse til å benytte leiekjører for 
snøscootertransport av varer fra Gammelskolla til Nyskolla påsken 2017. 
Nyskolla ligger i Stor-Elvdal kommune, men for å komme dit må man kjøre innom Øyer 
kommune. Traseen (Birkebeinervegen) ligger innenfor det som er definert som sårbare 
områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må 
behandles som en dispensasjonsak etter § 5. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av 
snøscooter for transport av varer til Nyskolla representere noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Bent Are Wollan får tillatelse 
til å benytte leiekjører for transport av varer fra Gammelskolla til Nyskolla.  
 
Saksutredning: 
Bent Are Wollan søker på vegne av Knut Solberg om tillatelse til å benytte leiekjører for 
snøscootertransport av varer fra Gammelskolla til Nyskolla påsken 2017. 
Nyskolla ligger i Stor-Elvdal kommune, men for å komme dit må man kjøre innom Øyer 
kommune. Traseen (Birkebeinervegen) ligger innenfor det som er definert som sårbare 
områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må 
behandles som en dispensasjonsak etter § 5. Fra Gammelskolla til Nyskolla er det ca 5 km. 
Søker ønsker å benytte Norsk Folkehjelp, som er stasjonert på Øvre Åstbru, til å foreta den 
omsøkte transporten. 
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i 
nasjonal forskrift. 
Som nevnt ligger traseen som benyttes for transport innenfor det som er definert som 
sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig 



  Sak 29/17 

 

 Side 44 av 49   

 

transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg, tilsyn med private 
hytter etter eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 5.  
Transport av varer, bagasje og utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 
og må behandles som dispensasjonssak etter § 5. 
 
I § 5 står det at i unntakstilfeller kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover disse 
bestemmelsene, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring 
og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes opp mot mulig skade og ulempe i forhold til et mål om å redusere motorferdselen 
til et minimum.  
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven tar imidlertid ikke 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 skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 
hvis det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Etter rådmannens vurdering er det behov for å få transportert inn varer, utstyr og bagasje 
når man skal tilbringe flere dager på hytta, slik som under vinterferie og påske. Da er man 
som regel mange samlet – familie og venner - og det kan være behov for å ha med noe 
ekstra.  
 
Etter både motorferdselloven med tilhørende forskrifter og etter naturmangfoldloven skal 
motorferdselen vurderes mht skade og ulempe for natur og naturmiljø.  Dette gjelder både 
den enkelte «turen» og den samlede belastningen motorferdselen representerer for 
området, jf nml § 10. 
 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er generelt skånsomt mht skade og ulempe for natur og 
naturmiljø. I de indre områdene i Øyerfjellet dreier det seg om et begrenset antall turer pr 
år. Det er ikke registrert sårbare eller truede arter langs omsøkte trase.  
 
Noe av bakgrunnen for at man fikk egen forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare 
områder i Øyer kommune var hensynet til villrein. I de indre og nordlige områdene i 
Øyerfjellet kan det utover vinteren forekomme /oppholde seg villrein, men dette er mindre 
sannsynlig i området mellom Gammelskolla og Nyskolla. Det er likevel en forutsetning for 
transport innenfor det som er definert som sårbare områder i Øyerfjellet at fjelloppsynet 
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skal varsles i forkant av transporten. Rådmannen kan heller ikke se at slik transport vil ha 
negativ innvirkning på annet vilt i området.  
 
Bruk av snøscooter for transport av varer fra Gammelskolla til Nyskolla vil etter rådmannens 
vurdering ikke representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Ut fra et mål om å redusere motorferdselen til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes 
for omsøkt transport. Den korteste og enkleste traseen for transport av varer til Nyskolla er 
langs Birkebeinervegen fra Gammelskolla.   
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer 
fra Gammelskolla til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur (t/r) påsken 2017.  

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum kan Norsk Folkehjelp benyttes for omsøkt transport. 

- 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. 

- Fjelloppsynet i Øyer statsallmenning skal varsles i forkant av transporten. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VED 
TILJAKTHYTTE VED ELDÅTJØRNA 
SØKER: SIGURD SØRENSEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/695     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til transport av ved til jakthytte ved Eldåtjørna. 
 
Sammendrag: 
Sigurd Sørensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av ved til 
jakthytta Hygga som ligger ved Eldåtjørna. Dette er rett sør for Eldåhøgda. Eldåhøgda ligger 
lengst inn i Øyerfjellet, på grensa mot Stor-Elvdal og Ringebu kommune. Søker ønsker derfor 
å benytte leiekjører fra Stor-Elvdal, og transportere veden inn fra Gåla seter. Fra grensa 
mellom Stor-Elvdal og Øyer kommune, og inn til hytta, er det ca 500 m. Jakthytta ved 
Eldåtjørna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må behandles som en 
dispensasjonsak etter § 5. Det har trukket villrein sørover, og den oppholder seg nå i 
området Eldåhøgda, slik at transporten av ved må samordnes og avtales med fjellopsynet i 
Øyer statsallmenning. Under forutsetning om dette, samt at motorferdselen foregår slik at 
villreinen ikke blir forstyrret eller skremt vil transporten etter rådmannens vurdering ikke 
representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen foreslår med 
hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at 
Sigurd Sørensen får tillatelse til å benytte leiekjører for transport av ved til jakthytta ved 
Eldåtjørna.   
 
Saksutredning: 
Sigurd Sørensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av ved til 
jakthytta Hygga som ligger ved Eldåtjørna. Dette er rett sør for Eldåhøgda. Eldåhøgda ligger 
lengst inn i Øyerfjellet, på grensa mot Stor-Elvdal og Ringebu kommune. Søker ønsker derfor 
å benytte leiekjører fra Stor-Elvdal, og transportere veden inn fra Gåla seter. Fra grensa 
mellom Stor-Elvdal og Øyer kommune, og inn til hytta, er det ca 500 m.  
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i 
nasjonal forskrift. 
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Jakthytta ved Eldåtjørna ligger imidlertid innenfor det som er definert som sårbare områder 
iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i 
denne forskrift kan leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og 
transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 5.  
Transport av ved, varer, bagasje og utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt 
under § 4 og må behandles som dispensasjonssak etter § 5. 
 
I § 5 står det at i unntakstilfeller kan kommunestyret eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover disse 
bestemmelsene, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring 
og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes opp mot mulig skade og ulempe i forhold til et mål om å redusere motorferdselen 
til et minimum.  
Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. 
Motorferdselloven tar imidlertid ikke 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 skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 
hvis det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av ved, varer, bagasje og utstyr. 
 
Etter både motorferdselloven med tilhørende forskrifter og etter naturmangfoldloven skal 
motorferdselen vurderes mht skade og ulempe for natur og naturmiljø.  Dette gjelder både 
den enkelte «turen» og den samlede belastningen motorferdselen representerer for 
området, jf nml § 10 
 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av 
snøscooter som transportmiddel er generelt skånsomt mht skade og ulempe for natur og 
naturmiljø. I de indre områdene i Øyerfjellet dreier det seg om et begrenset antall turer pr 
år. Det er videre et mål at transport av ved, materiell og utstyr til veiløse hytter i fjellet blir 
foretatt på vinterføre, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring. 
 
Utover vinteren kan det forekomme /oppholde seg villrein i de indre områdene i Øyerfjellet. 
GPS data fra merka villrein viser at det nå har trukket villrein sørover, som oppholder seg i 
området Eldåhøgda. For at villreinen i området ikke skal bli skremt eller forstyrret skal  
transport av ved til jakthytta ved Eldåtjørna  samordnes og avtales med fjelloppsynet i Øyer 
statsallmenning. Det er ikke registrert andre sårbare eller truede arter langs omsøkt trase. 
 



  Sak 30/17 

 

 Side 48 av 49   

 

Under forutsetning om transporten blir samordnet og avtalt med fjelloppsynet i Øyer 
statsallmenning, samt at motorferdselen foregår slik at villreinen ikke blir forstyrret eller 
skremt, så vil transporten etter rådmannens vurdering ikke representere noen vesentlig 
skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, 
jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Ut fra et mål om å redusere motorferdselen til et minimum er det fornuftig at veden 
transporteres inn fra Gåla seter og at det benyttes leiekjører fra Stor-Elvdal, da dette er den 
korteste og mest egna traseen.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Sigurd Sørensen, under forutsetning om at transporten blir samordnet 
og avtalt med fjelloppsynet i Øyer statsallmenning, tillatelse til å benytte leiekjører for 
transport av ved fra Gåla seter til jakthytte ved Eldåtjørna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder en (1) tur (t/r). 

- Tidspunkt og valg av trase for transporten avtales med fjelloppsynet i Øyer 

statsallmenning. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Ut fra et mål om å redusere motorferdselen 

til et minimum skal leiekjører fra Stor-Elvdal benyttes.  

- 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 tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll, 

 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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REFERATER 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/648     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/17 Planutvalget 21.03.2017 
 
 
Vedlegg: 

 Lillehammer Region Brannvesen sin veileder «Tilrettelegging for rednings og 
slukkemannskaper». En del av denne inneholder krav (merket med gult)  til 
vegbredder, oppstillingsplasser, skilting, plassering av hydranter o.a som er viktig for 
kommunenes planverk. 

 Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten – Årsrapport 2016 

 Høring – endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 
 


