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KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR, GBNR 155/1/31 - SKIKAFÈ 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
Vedlegg: 
Klage fra Øyvind Sletten, datert 13.6.2018 m/bilag 
Særutskrift fra PU-behandling den 15.5.2018, PU-sak 31/18. 
Søknad, mottatt 23.2.2018 
Kommunens brev ang. oppsettende virkning, datert 22.6.2018 
Fylkesmannen i Oppland ang. anmodning om utsatt iverksetting, datert 18.7.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Klage fra Kari Fiskaa, datert 14.6.2018  
Klage fra Charlie P. Gundersen, datert 15.6.2018 
Øvrige dokumenter på saken 
 
Sammendrag: 
Rådmannen finner ikke at det foreligger noe grunnlag i klagene fra Øyvind Sletten m.fl. for å 
oppheve kommunens vedtak av 15.5.20178 i PU-sak 31/18, om oppføring av skikafé på 
Pellestova. Rådmannen anbefaler Klagenemda å ikke ta klagen til følge. Klagene 
imøtekommes ikke og oversendes til Fylkesmannen for gjennomgang og endelig avgjørelse. 
 
Saksutredning: 
RAM arkitektur AS søkte den 23.2.2018 på vegne av tiltakshaver Pellestova hotell AS, fester 
på gbnr. 155/1/31, om dispensasjon for å føre opp en ny frittliggende skikafé. Statskog er 
grunneier på deler av arealet.   
 
Bakgrunnen for dispensasjonssøknaden var at planlagt skikafé ligger rett utenfor 
reguleringsplanen for Pellestova. Gjeldende reguleringsplan for Pellestova er regulert til 
herberge og bevertning, og det er i planen åpnet opp for bygging av kafé. Høydene er 
innenfor gjeldende gesims og mønehøyder i reguleringsplanen for Pellestova, samt 
utnyttelsesgrad, men det er behov for å søke dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan 
med tanke på plassering av bygningen. Skikaféen ligger i hovedsak innenfor området som i 
kommunedelplanen for Øyer sør er avsatt til næring, mens en mindre del ligger på område 
avsatt til LNF4.  På bakgrunn av søknaden med plassering av skikaféen utenfor 
reguleringsplanen for Pellestova var det behov for en dispensasjon fra kommunedelplanen 
for Øyer sør. 
 

Planutvalget ga dispensasjon i sak 31/18, den 15. mai 2018. 

Vedtaket:  
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«Etter jordloven § 9 gis det tillatelse til omdisponering av inntil 200 m
2
 til oppføring av 

kafebygg på Pellestova som omsøkt. 
 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny skikafé i området ikke fører til vesentlig 
tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 
kommunedelplanen for Øyer sør. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad, mottatt 
23.2.2018, om oppføring av skikafé, kan aksepteres behandlet. I tillegg gis det dispensasjon 
for fradeling av ny festetomt som tilleggsareal.  
 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår.  
 

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

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

 Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 15.5.2020, bortfaller tillatelsen. 

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

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

 

Melding om vedtak ble sendt pr e-post den 23.5.2018 og eventuelle klager måtte fremsettes 

skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket var mottatt. 3 uker etter den 23.5.2018 er den 

14.6.2018. 

Den 13.6. 2018 mottok kommunen klage fra Øyvind Sletten. I tillegg mottok vi likelydende 

klage/kopi av Øyvind Slettes klage fra Kari Fiskaa, den 14. juni.  Charlie P. Gundersen sendte 

likelydende klage/kopi den 15. juni. Den siste klagen ble mottatt etter klagefristen var 

utløpt, men klagens innhold er fremsatt fra to andre parter og blir behandlet selv om 

klagetidspunktet var utløpt. 

Det klages på feil rettsanvendelse, bedømmelse av faktiske forhold, samt feil i den 

saksbehandlingen som ligger til grunn for vedtaket.  

I klagen fra Sletten m. flere (heretter kalt klagerne) ba han også om at klagen gis 

oppsettende virkning/utsatt iverksetting.  

Øyer kommune vurderte kravet om at det skulle gis oppsettende virkning/utsatt 
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iverksetting, jf. forvaltningslovens § 42. Øyer kommune ga ikke utsatt iverksetting på 

byggesaken i brev datert 22.6.2018.  Avslaget om oppsettende virkning ble påklaget til 

Fylkesmannen i Oppland, som ga Øyer kommune medhold i brev datert 18.7.2018 om at 

klagen ikke skal gis oppsettende virkning jf. fvl. § 42. Fylkesmannens avgjørelse om å ikke gi 

utsatt iverksettelse er ikke bindende for Fylkesmannen endelige klagebehandling. 

Videre prosess: 

I tråd med rutine for klagebehandling i Øyer kommune skal Planutvalget, som fattet 

vedtaket om dispensasjon, få anledning til å vurdere sitt eget vedtak. Utvalget innstiller da 

et forslag til vedtak til kommunens klagenemd. Klagen vil bli lagt fram for klagebehandling i 

Planutvalget i august, samt kommunens klagenemd i september. Videre vil klagen bli 

oversendt til fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse, dersom klagenemnda 

stadfester planutvalgets vedtak. 

 
Vurdering: 
1. Nærmere om klagegrunnene – innledning: 

Det klages på at det kun er reguleringsplanen for Pellestova det søkes dispensasjon fra, og 

at det ikke er dispensert fra plankravet i pkt. 1.1.1 i kommunedelplanen for Øyer sør. 

På bakgrunn av dette mener klagerne at det er gjort en saksbehandlingsfeil i dispensasjonen 

da det ikke dispensert fra plankravet i pkt. 1.1.1 i Kommunedelplanen for Øyer sør, og kun 

søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen.  

Kommunedelplanensbestemmelse pkt.1.1.1:  

«1.1.1 I byggeområdene kan arbeid og tiltak nevnt i PBL §§ 81, 86a, 86b og 93 samt 

fradeling til slike formål ikke finnes sted før området inngår i godkjent reguleringsplan.» 

I søknadspapirene fra søker er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for Pellestova, 

men det kommer også tydelig fra av søknaden at bygget ligger helt utenfor 

reguleringsplanen. Det kan oppfattes som noe upresist fra søker. Øyer kommune har ikke 

gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for Pellestova. Kommunens vedtak innebefatter en 

dispensasjon fra plankravet for arealet, da kommunen har gitt en dispensasjon fra 

kommunedelplanen for Øyer sør for oppsetting av skikaféen i tråd med innsendt søknad. 

Dvs. at det er dispensert fra de bestemmelsene det er nødvendig å dispenseres fra for å 

behandle søknaden, uten at hver enkelt bestemmelse er nevnt i vedtaket. Det ville ikke hatt 

betydning for vedtaket i saken dersom kommunen hadde presisert nærmere i 

saksfremlegget og vedtaksteksten at det dispenseres fra plankravet. Kommunen har videre i 

vedtaket satt vilkår om at det ikke gis ytterligere dispensasjoner i saken uten at 

reguleringsplanen er vedtatt. 

I dispensasjonsbehandlingen gis det også tillatelse etter jordlova, da deler av området er 

registrert som dyrkbart.  
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Klager viser til pbl § 19-1 siste punktum, der det er i utgangspunktet ikke lov til å  

dispensere fra saksbehandlingsregler. Klager anfører at Planutvalget 5.12.2017 fastsatt 

planprogrammet for Pellestova og vedtok at det skulle gjennomføres en planarbeidet.  

Pbl § 19-1 siste punktum viser til regional og statlig høring. Dette er gjennomført, men på 

bakgrunn av teksten til klager, går vi ut fra at klageren mener Pbl § 19-2 [2] siste setning 

ang. at det ikke kan dispenseres fra saksbehandlingsregler.  

Bakgrunnen for at planprosessen faller innenfor ny KU-forskrift er at det foreslås endret fra 

næringsleiligheter til fritidsboliger, dette faller inne under KU-forskriften § 6 pkt. b, vedlegg 

1 pkt. 25. Skikaféen alene omfattes ikke av kravet til KU ved endring av LNF4 til næring, da 

den ikke faller inn under KU-forskriften § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 24, pga. størrelsen på 

prosjektet. Dersom planprosessen ikke skulle ha omfattet endring av formålet på 

leilighetene, ville det ikke vært behov for et planprogram med tilhørende 

konsekvensutredning. Rådmannen mener derfor at det ikke er foretatt saksbehandlingsfeil 

jf. 19-2 [2]siste setning ved å gi tillatelse for oppføring av skikafé ved 

dispensasjonsbehandling. 

 

For øvrig var det Kommunestyret som fast satte planprogrammet for Pellestova den 

14.12.2017 i sak 97/17, Planutvalget innstilte til Kommunestyremøtet den 5.12.2017. 

 

2. Nærmere om faktiske behov for å sikre en forsvarlig planavklaring, herunder: 

 Parkering og trafikk.  

Påtenkt skikafé er plassert der det i dag er en parkeringsplass. Hvordan skal disse 

erstattes? Klager anfører at fjerning av parkeringsplassen vil føre til økt parkering 

foran bygg B1, spesielt på travle vinterdager. 

 

Rådmannen har i forbindelse med dispensasjonssaken ikke vurdert hvordan disse 

parkeringsplassene skal erstattes. Bakgrunnen for dette er at disse parkeringsplassene 

ikke er regulert til parkering i dag, slik at de ikke inngår som parkering i gjeldende 

reguleringsplan for Pellestova og er da ikke en del av parkeringsdekningen. Området er 

trolig opparbeidet pga. av parkeringsmangel, da det er mange tilreisende som har 

Pellestova som utfartsområde. I kommunedelplanen for Øyer sør er det lagt opp til at 

utfartsparkeringen skal være på den store parkeringsplassen på Ilsetra. Dvs. at den skal 

ta hånd om dagsturistene opp i området. Dersom det viser seg at det er for lite 

parkeringsplasser for aktivitetene på Pellestova må dette vurderes i kommende 

reguleringsplanprosess, slik at man får gode og trygge parkeringsplasser. 
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Parkeringsplassen som det henvises til i klagen  

 

Rådmannen mener at fjerning av denne p-plassen ikke er til hinder for oppføring av 

skikaféen. 

 

Adkomst til leilighetsbygget som planlegges på nordsiden av bygg B1. Klager påpeker 

at utbygger «snylter» til seg adkomst over sameiets grunn foran bygg B1. Skikaféen 

legger føring for adkomst for nye leiligheter uten at det er gjennomført en 

helhetsvurdering. 

 

Området bak skikaféen er regulert til friområde/grønnstruktur i gjeldene 

reguleringsplan, men hele området er opparbeidet med parkeringsplasser. At bruken er 

annerledes enn reguleringsformålet har ikke betydning for behandling av 

dispensasjonssøknaden, men Rådmannen mener dette må være en del av kommende 

planprosess. I kommende planprosess må det tas en helhetlig vurdering av 

parkeringsbehovet og dertil utarbeiding av forsalg til løsning.  Oppføringen av skikaféen 

som det er gitt dispensasjon for vil ikke være til hinder for arealbruken av dette 

området, hverken parkering eller friområde/grønnstruktur.  Kommunen har fortsatt ikke 

mottatt planforslaget for Pellestova, slik at vi ikke kjenner til om forslagsstiller ønsker å 

gjøre endringer her. I dispensasjonssøknaden er det en illustrasjon som viser parkering 

mellom bygg B1 og planlagt skikafé. Denne endringen er ikke omsøkt og vil ikke bli 

vurdert før planforslaget er mottatt.  Når det gjelder atkomst til nytt leilighetsbygg (N) er 

det i vedlegg i klagen en illustrasjon som også viser adkomst mellom hotellet og B1, og 

mellom B1 og B2, Dette blir ikke avklart før reguleringsplanen er vedtatt.  

 

Eksisterende adkomst til planlagte og vedtatte leiligheter i bakkant av planområdet er 

regulert til å ha adkomst gjennom planområdet mellom hotellet og bygg B1. Dette vil 

være aktuell adkomst ved en eventuell flytting av planlagte leilighetsbygg.   
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 Illustrasjon av prosjektet 

 

Selv om skikaféen oppføres før reguleringsplanen er utarbeidet vil det være ulike 

muligheter for adkomst til leilighetsbygg N, dersom dette plasseres som vist i illustrasjon 

fra RAM. 

 

Klager stiller spørsmål med tanke på barn som leker rundt bygg B1, og hva med andre 

myke trafikanter her? Skal det nye bygget ha underjordisk parkeringsanlegg, med bratt 

adkomst opp til «tunet» foran bygg «B1» - hva da med bilstøy, særlig ut av garasjen? 

 

Dette er forhold som må avklares i planprosessen for Pellestova. I dag er det regulert 

utbygging av leiligheter bak eksisterende bebyggelse. Atkomst til disse områdene er 

planlagt mellom hotellet og bygg B1, slik at inn- og utkjøring forbi B1 kommer man ikke 

bort fra. Som nevnt har kommunen ikke mottatt et planforslag ennå, men i samme 

illustrasjon som nevnt tidligere er det vist parkeringskjeller i bygg S, men ikke for bygg N. 

Forslaget til løsning for leilighetene kan forslagsstiller endre i forbindelse med 

utarbeidelse av planforslaget. Utover dette må kommunen avvente planforslaget for å 

vurdere konsekvenser av det som foreslås i planen.  

 

Klagere anfører at «bit for bit»-opplegg, reduserer handlingsrommet som er igjen for 

den planprosessen som nå pågår. 

 

Rådmannen mener at skikaféens plassering er riktig i forholdt til det den skal betjene og 

ser ikke at en planprosess hadde endret dette.  

 

Videre stiller klagerne spørsmål om arkitektur 

Påtenkt skikafé har et arkitektonisk uttrykk som primært synes å være ment for å 

skulle spille på lag med de nye påtenkte  leilighetsbyggene. Det legges tydeligvis opp til 

at arkitekturen på de nye byggende er ment å ramme inn Pellestova på en ny måte i 

hovedperspektivet sett fra øst. Den gamle leilighetsbebyggelsen vil dels bli gjemt, og få 

et klart underordnet preg. Dette reiser spørsmål om modernitet, høyder, volumer, 

materialer og farger. Hva er riktig arkitektur på Pellestova, dette bør avklares gjennom 

planprosessen. Klager viser til vedtatte reguleringsbestemmelser på Pellestova.  
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Utdrag fra vedtatte reguleringsbestemmelsene for Pellestova; 

2.3 Det skal ligge arkitektonisk kvalifiserte vurderinger til grunn for innpassingen 

og fordelingen av bygningsmassen i terrenget.  

2.4 Tilsvarende skal det også ligge arkitektonisk kvalifiserte vurderinger til grunn 

for utformingen og detaljeringen av bygningsmassen. Det skal etterstrebes at 

bebyggelsen får en god og lokalt tilpasset arkitektonisk standard 

2.7 Det tillates ingen terrenginngrep utenfor planområdets grenser. 

4.7 Den nye bebyggelsen kan oppføres i inntil to etasjer med tillatt gesimshøyde 

inntil 6 m  

og mønehøyde inntil 8,5 m. For B1, B4, B5, B6 og B9 måles høyden fra overkant av   

dekke i sokkeletasjen. For B2/B3 og B8/B9 måles fra overkant av topp garasje. 

Garasjen tillates bygd med en høyde inntil 3,5 m målt fra overkant dekke i 

sokkeletasjen.  

4.8      Bygningene skal ha saltak med vinkel 22 - 26 grader og skal tekkes med torv, 

tre, skifer eller annet materiale med mørk og matt farge/overflate. 

4.9 Bygningene B1, B4, B5, B6 og B9 kan ha frilagt grunnmur med høyde inntil 50 

cm. 

4.10 Ut over bestemmelsene i pkt. 4.9 skal frilagt utvendig betong på 

garasjebyggene under bygningene B2/B3 og B8/B9 belegges med naturstein eller 

treverk. 

4.11 Nødvendige terrengforstøtninger skal bygges av naturstein.   

 

Reguleringsbestemmelsene åpner opp for en stor variasjon innenfor hva som kan bygges 

med tanke på arkitektonisk utforming.  Det er foreløpig ikke sendt inn forslag til nye 

bestemmelser for Pellestova og forslagsstiller har kun gitt signaler ift. takvinkel, saltak vs. 

flatt tak. Kommunen vil vurdere dette når planforslaget mottas. Ved beregning av høyde på 

bygg med flatt tak brukes det kun gesimshøyden. Arkitekturen på skikaféen har et mer 

moderne uttrykk og henger mer sammen med peisestua på Pellestova som ble påbygd i 

etterkant. Med unntak av takformen er skikaféen i tråd med bestemmelsene.  Rådmannen 

mener dette er en takform som er hensiktsmessig i dette tilfelle for å bedre utsikten til 

bakenforliggende bebyggelse. 

 

Godkjenning av skikaféen åpner ikke automatisk opp for nye takformer på ny bebyggelse 

som evt. må vurderes og høres i den ordinære planprosessen. 

 

Klagerne minner om enkelte bestemmelser i kdp Øyer sør- Pkt. 1.1.12, 1.1.14 og 1.6.3 som 

kunne vært løftet frem i saken. 

 

Følgende fremgår i kommuneplanen for Øyer sør: 

«1.1.12. Bygninger skal tilpasses omgivelsenes karakter og form. Det skal legges vekt 

på samordning av byggelinjer, byggehøyder og arkitektonisk uttrykk mellom nabobygninger 

og naboområder. 
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1.1.14. Materialbruk i fasadene skal i hovedvekt være tre, tegl og naturstein. Bruk av glass er 

tillatt som supplerende element i sentrum og sentrumsnære områder, men skal ikke være et 

dominerende materiale. Høyreflekterende materiale i fasader er ikke tillatt. 

1.6.3   Det skal benyttes materialer og farger som har sammenheng med naturen rundt (tre,  

naturstein, skifer, torv mørke jordfarger). Alle utvendige bygningsdeler inklusiv vindskier, 

rammer rundt vinduer, hjørne- og dekkbord, skal ha tilnærma samme mørke farge. Dører og 

innramming rundt vinduer kan gis en noe avvikende farge. Lyse eller sterkt avvikende farger, 

som gir store kontrastvirkninger er ikke tillatt.»   

 

I dialog med forslagsstiller kjenner ikke rådmannen at det er planer om å endre farger eller 

materialbruk. Skikaféens vindusflater er større enn på leilighetene, men dette henger 

sammen med peisestua og byggets funksjon som serveringssted. Rådmannen mener at disse 

bestemmelsene ikke er til hinder for dispensasjonen som er gitt.  

 

     
Bilde av Pellestova m/peisestua                    Illustrasjon fra disp. søknad – Pellestova med 

skikafé 

 

 

3. Nærmere om rettsanvendelse 

o Det anføres at det ikke søkt om dispensasjon fra plankravet med manglende 

begrunnelse, jf. pbl § 19-1. Søknaden gjelder kun disp. fra reguleringsplan for 

Pellestova, konkretisert til endret plassering av bygget.  

Se rådmannens kommentar til pkt. 1, nærmere om klagegrunnlaget - innledning 

 

o Klager anfører at hensyn bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig 

tilsidesatt Jf. pbl § 19-2. 

o I dispensasjonssaken drøftes det ikke hensynene bak plankravet, noe som 

anføres som saksbehandlingsfeil. 

Rådmannen tolker det dit hen at det er pkt. 1.1.1. i kommunedelplanen for 

Øyer sør som klager mener blir tilsidesatt.  

Kommunedelplanens bestemmelse: «1.1.1 I byggeområdene kan arbeid og 

tiltak nevnt i PBL §§ 81, 86a, 86b og 93 samt fradeling til slike formål ikke 

finnes sted før området inngår i godkjent reguleringsplan.» 

 

Rådmannen mener at gjennom en dispensasjonsbehandling fravikes kravet til 

reguleringsplanen. En dispensasjonsprosess har mange likhetstrekk med en 
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reguleringsplanprosess. Naboer og regionale/statlige myndigheter gis 

anledning til å uttale seg til saken og vedtaket er politisk. I denne konkrete 

saken er medvirkning gjennomført.  Sameiets styre har videresendt søknaden 

til hver enkelt sameier, slik at disse direkte kunne komme med merknader til 

ansvarlig søker. Dette er medvirkning på lik linje med nivået av 

medvirkningen kommunen vil anta at er naturlig i en reguleringsprosess. 

Videre var tiltakshaver på sameiets årsmøte og informerte om planene, (ref. 

klager). Kommunen mener derfor at medvirkning er godt ivaretatt. 

 

Kafébygget legger tunge føringer på mye av det som skal avklares i 

den pågående planprosessen 

Rådmannen mener skikaféen er godt plassert sett hen til formålet den 

skal tjene. Skiløypetraséen går rett nedenfor og det er naturlig at 

bygge legges tett til skiløypen. Øyer kommune kan ikke se at det 

foreligger argumenter som tilsier at beliggenheten av skikaféen kunne 

vært annerledes dersom den var gjenstand for behandling i en 

reguleringsplan.   

 

Klager mener at dispensasjonsvurderingene for LNF4 ikke «treffer» 

de avveiningene som har relevans og vekt. 

Rådmannen mener at dispensasjonsvurderingen er tilstrekkelig utført 

for LNF4. De momenter klager påpeker ang. parkering og utsikt er ikke 

særskilt for LNF4 området, snarere knyttet til dispensasjon for 

plankravet.  

 

Rådmannen konkluderer med at bestemmelsene det dispensers fra ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, da en dispensasjonsprosess i dette konkret tilfelle 

belyser problemstillinger gjennom medvirkning som også vil bli vurdert i en 

reguleringsplanprosess.  

 

o Ut fra en samlet vurdering mener klager at det er flere ulemper enn 

fordeler. Jf. interesseavveining 

 

Skikaféen vil ikke bære seg bedriftsøkonomisk.  

Hensyn til rask byggestart og ferdigstilling i november og desember 

2018 er at tiltakshaver har fremført at skikaféen kan avlaste 

restauranten i perioder hvor etterspørsel etter matservering for 

grupper er stort. Kommunen skal kun vurdere de planmessige 

grepene og har ingen kjennskap til at dette ikke skal lønne seg 

bedriftsøknomisk og kan ikke avslå søknaden på dette grunnlaget.  

Når kommunen mener skikaféen er korrekt plassert vil en forsering av 

byggeprosjekt være til samfunnets nytte og vil klart være en fordel. 

 

Faktafornektelser –tap av utsikt. 
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Påberopt tap av utsikt er ikke noe som tillegges vekt da bygget ikke er 

plassert slik at det vil gi dårligere lysforhold for beboerne i bygg B1 

eller beboerne i øvrige bygg. Bygget er plassert så langt ned i 

terrenget som mulig for å ivareta allerede etablerte beboeres utsikt. 

Tiltaket vil kun i begrenset grad frata beboere utsikt. 

 
 

 

Rådmannen er uenig med klagerens konklusjon og opprettholder sin 

konklusjon om at tiltaket har større fordeler enn ulemper.  Samfunnsnytten 

veier tyngre enn påberopelse fra noen naboer som mener at utsikten er 

forringet. Rådmannen er av den oppfattning at lysforholdene ikke foringes. 

Forholdene rundt parkering og trafikk må løses i reguleringsplanprosessen. 

Parkerings- og trafikkforholdene lan ikke sises å være til ulempe enn så lenge 

det ikke fremgår hvilken løsning som ønskes for området. 

 

o Klagerne anfører at nabomerknaden ikke er gitt på vegne av han, men på vegne av 

alle i bygg B1 

Rådmannen ser at det står at merknadene er fra beboere i bygg B1 og er 

underskrevet av Sletten. Dette har ikke betydning for utfallet i saken.  

 

 

Konklusjon 

Klagerne har sendt inn omfattende klager. Gjennom kommunens vurdering av klagene 

kommer det tydelig frem at det er utsikt for eksisterende bygg B1 og  parkering/ adkomst til 

de nye leilighetsbyggene som er hovedanførslene i klagene. 

 

Som nevnt flere steder i rådmannens vurdering av klagene er parkering og atkomst forhold 

som må løses i kommende planprosess for Pellestova. Når det gjelder utsikt mener 

rådmannen at denne ikke blir forringet i en slik grad at klagen skal imøtekommes.  

Rådmannen kan ikke se at det i klagene har kommet frem nye momenter i saken som tilsier 

at vedtaket er fattet på feil grunnlag.  
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Klagenemnda i Øyer kommune finner ikke at det foreligger noe grunnlag i klagene fra 

Øyvind Sletten m.fl. for å oppheve kommunens vedtak av 15.5.20178 i PU-sak 31/18, om 

oppføring av skikafé på Pellestova. Klagene imøtekommes ikke og oversendes til 

Fylkesmannen for gjennomgang og endelig avgjørelse, jf. pbl § 1-9 5. ledd. 

 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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SLUTTBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN  201407 - E6 VINGROM - ENSBY 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: Q12  
Arkivsaksnr.: 14/632     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Oversendelsesbrev, 27.6.2018 
Planbeskrivelse etter 2. gangs høring, 6.6.2018 
Planbestemmelser, 25.6.2018 
Plankart – strekning III-A-3, 1.6.2018 
Plankart – strekning III-B, 1.6.2018 
Meklingsprotokoll, 18.6.2018 
Saksprotokoll fra Lillehammer kommunestyre 21.6.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Øyer kommunestyre kommunedelplan for E6 Vingrom-
Ensby, med planbeskrivelse datert 6.6.2018, plankart for alternativ III-A-3, datert 1..6.2018 
og planbestemmelser datert 6.6.2018 vedtas. 
 
Saksutredning: 
Kommunedelplan for E6 Vingrom- Ensby blir behandlet etter pbl § 3-7 (1)og (3)som 
innebærer at det er Statens vegvesen som har drevet planprosessen fremover, laget 
plandokumenter og foretatt utleggelse til offentlig ettersyn: 
Etter nærmere avtale mellom partene kan statlig eller regional myndighet helt eller delvis 
overta de oppgavene planadministrasjonen i kommunen og regional planmyndighet har med 
å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag.[] 
Myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan etter 
samråd med planmyndigheten utarbeide og fremme forslag til arealplan for slike tiltak og 
beslutte å legge slike planer ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene for vedkommende 
plantype.(…) 
 
Kort om vegstandard 
Vegstrekningen er planlagt i tråd med Statens vegvesens håndbøker. Strekningen skal 
dimensjoneres som en H8-veg med fartsgrense 110 km/t og vegbredde på 20 m. 
Tunnelalternativene foreslås med to separate tunnelløp, hver på 10,5 m bredde. 
 
Kort om alternativene for delstrekning III, Storhove – Ensby 



  Sak 57/18 

 

 Side 16 av 88   

 

Alternativ III-A-3 innebærer kort tunnel (1,6 km)mellom Storhove og Fåberg. Dovrebanen 
skal krysse under i ny kulvert. Videre vil E6 i dagen følge dagens trasé med utvidelse til 4-
felts mot vest.  
 
Det etableres kryss på Ensby på samme sted som i dag, men på grunn av økt tverrsnitt på E6 
er det behov for å justere rampene noe og spesielt mot vest ved Ensbybergan. 
 
Alternativ III-B innebærer lengre tunnel (3,6 km) mellom Storhove og Isakstuen. Øvrige 
forhold er sammenfallende med alternativ III-A-3. 
 
Kort om øvrig innhold i planbeskrivelsen 

 I følge konsekvensutredningen for prissatte og ikke prissatte konsekvenser så vil 
alternativene I-A-1 + II-C-2-A + III-A-3 være alternativene som gir den beste 
samfunnsøkonomiske nyttet etter 0-alternativet. 

 I forhold til ROS-analyse må det i neste planprosess tas hensyn til de områder som i 
denne planen er belagt med hensynssone for ras og skredfare. 

 
 
Plandokumenter har vært ute til høring to ganger; 1. gangs offentlig ettersyn ble holdt 
4.8.2017-15.9.2017 og 2. gangs offentlig ettersyn i perioden 26.2-14.4.2018.  
 
1. gangs offentlig ettersyn for Øyer kommune: 

 Innsigelse fra NVE til planbestemmelsene angjeldende Øyer kommune.  
o Mangler i planbestemmelsene om krav til konsekvensutredning for 

grunnvannsreservoar, vannlinjeberegninger mm 
o Manglende hensynssoner for skred, med tilhørende bestemmelser 
o Manglende bestemmelser når det gjelder minimumskrav til dimensjonering 

av vassdragskrysninger. 
 

SVV endret plandokumentene slik at NVE trakk sin innsigelse. 
 

 Per Arne Ensby ønsker at gnr/bnr 1/11 skal reguleres til vegservice, rasteplass, 
døgnhvileplass mm. 
 
SVV kommenterer at dette må tas med kommunen i forbindelse med eventuell 
detaljreguleringsplan for vegstrekningen. 
 

 Formannskapet i Øyer kommune (Formannskapssak 66/17) ga uttalelse til 
plandokumentene 

o Ønsker alternativ III-B fra Øyer grense til Ensby 
o Støtter alternativ vest forbi Lillehammer 
o Syns anslag om ÅDT i 2050 virker lavt. 
o Kommentarer til ulike temarapporter 

 
SVV tok innspillene til orientering. 

 
2. gangs offentlig ettersyn for Øyer kommune: 
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 Innsigelse fra NVE til planbestemmelsene 
o Det må tas inn bestemmelser om hensynssone skred og håndtering av 

vassdrag/vassdragsinngrep slik som for Lillehammer kommune. 
o Bestemmelsene om overvann må strammes opp og klart angi hvilke føringer 

som gjelder i vannressurslovens bestemmelser og TEK, der det ikke er 
anledning til å slippe på slike overvannsmengder fra utbyggingsområder at 
det påfører vassdraget eller tredje part skade eller økt fare. 

 
SVV har supplert bestemmelsene og NVE har trukket innsigelsen under forutsetning 
av at de korrigerte bestemmelsene vedtas. 

 
Etter 2. gangs høring er det gjort en liten endring i plankartet. Byggegrensa er trukket vekk 
fra Lågen, i tråd med NVEs innsigelse. Sikringssone for skred og ras ble lagt inn før 2. gangs 
høring. 
 
Videre er det etter 2. gangs høring gjort endringer i bestemmelsene for å imøtekomme 
innsigelsen fra NVE, men også noen små øvrige endringer i samråd med NVE. 
 
Sluttbehandling av kommunedelplanen for E6 Vingrom – Ensby i Lillehammer kommune 
 
18.6.2018 holdt Fylkesmannen i Oppland meklingsmøte mellom kommunene og regionale 
og statlige myndigheter for å prøve å få partene til å enes om trasevalg og bestemmelser. 
Partene ble til slutt enige, og planforslaget gikk til sluttbehandling i Lillehammer kommune 
21.6.2018. 
 
 
21.6.2018 vedtok Lillehammer kommunestyre kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, 
med noen endringer både i plankart og bestemmelser. Se vedlegg. 
 
Kommunedelplan for E6 Vingrom- Ensby får størst konsekvenser i Lillehammer, men vedtak i 
Lillehammer kommune legger føringer for trasèvalg i Øyer kommune. Statens vegvesen vil 
sterkt anbefale at Øyer kommune vedtar kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby med 
sammenfallende trasévalg som Lillehammer kommune gjorde 21.6.2018. 
 
Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at Øyer kommune i liten grad har vært trukket med i 
diskusjoner i planprosessen, og at kommunen selv har måttet minne Statens vegvesen på at 
plangrensen går et stykke inn i Øyer kommune. Det fremgår også av planbeskrivelsens 
innhold at Øyer kun utgjør en marginal del av planen. Steder der begge kommunen burde 
vært nevnt, nevnes kun Lillehammer. Eksempelvis der det redegjøres for gjeldende planer. 
Videre står det i planbeskrivelsen at dagstrekning på strekning III skal utvides mot vest. 
Dette må bero på at det kun er beskrevet situasjonen i Lillehammer kommune. I Øyer 
kommune kan ikke utvidelse av E6 til firefeltsveg skje uten at det utvides mot øst. Det kan 
være at et hus må søkes innløst. 
 
Valg av tunnelløsning med påhugg enten ved Isakstuen eller ved Fåberg får liten konsekvens 
for Øyer kommune, forutenom noe forskjellig kurvatur rett ved kommunegrensen. 
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Rådmannen er derfor av den oppfatning at det bør støttes opp under det valg som er 
fremforhandlet gjennom mekling og vedtatt i Lillehammer kommune – kort tunnel som 
munner ut på Fåberg.  
 
Rådmannen anbefaler at Øyer kommunestyre vedtar alternativ III-A-3 slik Lillehammer 
kommune har gjort. Rådmannen har ingen kommentar til planbestemmelsene.  
 
I neste reguleringsfase er det viktig å ha fokus på det hensynssonene skal ivareta, samt 
tilstrekkelig dimensjonering av kulverter eller andre byggtekniske elementer som kan ha 
betydning for flom, ras og skred. Det vil også være viktig å sikre vilttrekk og sikre 
krysningspunkter for viltet. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Øyer kommunestyre kommunedelplan for E6 Vingrom-
Ensby, med planbeskrivelse datert 6.6.2018, plankart for alternativ III-A-3, datert 1..6.2018 
og planbestemmelser datert 6.6.2018 vedtas. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Planbeskrivelse, 4.4.2018 
Planbestemmelser, 4.4.2018, sist endret 8.8.2018 
Plankart, 4.4.2018 
Klage/merknad fra Odd Arne Kruke 
Merknad fra Øyer Almenning/Lie-Hornsjøvegen 
Tillatelse til avkjøring for to tomter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-Sak  
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, sist revidert 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger 
avkjøringstillatelse fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Detaljreguleringsplan for Haugan BF6 er utarbeidet av Rambøll Norge AS på vegne av 
grunneierne av 23/25, Håkon Mathiesen og Karine Ugland Virik. 
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger langs Hornsjøvegen, og inngår i detaljreguleringsplan for Haugan (planid- 
163) som område BF6. BF6 består kun av en tomt som i reguleringsplan for Haugan (planid -
163) er regulert til fritidsformål med 1 boenhet og utnyttelsesgrad som for Lisetra 2 
utbyggingen.  
 
PLANSTATUS 
I kommunedelplan for Øyer sør (31.5.2007) ligger eiendommen som LNF-område. Ved 
detaljreguleringa av Haugan (29.3.2012) ble eiendommen regulert til fritidsformål med en 
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boenhet og utnyttelsesgrad som på Lisetra. Nyere plan overstyrer eldre plan, så 
eiendommen er regulert til fritidsformål som gjeldende formål. 
 
PLANFORSLAGETS FORMÅL 
Grunneier kontaktet kommunen for å kunne søke dispensasjon fra planbestemmelsene 
(Haugan) slik at det kunne bygges to boenheter på eiendommen, samt at utnyttelsesgraden 
økte. Kommunen anbefalte da at de vurderte å omregulere eiendommen slik at det ble 
tenkt helhetlig for tomten.  
 
Formålet med reguleringen er da å se helhetlig på tomten og øke utnyttelsen til 
fritidsformål samtidig som det ivaretas bekkeløp som renner gjennom tomten. 
 
PLANPROSESS 
Planutvalget vedtok i møte 12.6.2018 å legge detaljreguleringsplan for Haugan BF6 ut til 
offentlig ettersyn. Brev ble sendt naboer, berørte parter og regionale myndigheter og 
annonsert i Lillehammer Byavis. Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn til 
13.7.2018. Det har kommet inn 2 antall merknader. Disse er gjennomgått og rådmannen har 
gitt sin kommentar noe lengre den i saksfremstillingen. 
 
PLANFORSLAGET 
Planforslaget går i hovedsak ut på å detaljregulere en eiendom slik at denne får en bedre 
utnyttelse. Tomten er om lag 4,6 daa men tomten «deles» av en adkomstveg til andre 
eiendommer, samt at det renner en bekk gjennom deler av eiendommen. 
 
På vegne av grunneierne har Rambøll utarbeidet et planforslag som viser økt utnyttelse av 
Eiendommen. Det foreslås 4 tomter, hver med utnyttelsesgrad som tomter på Lisetra 2-
området, dog angitt som BYA etter kommunens ønske. Det vises hensyn til bekkefar som 
renner gjennom eiendommen, og det vises avkjørsler. 
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AREALUTNYTTELSE 
Det foreslås at hver tomt kan bebygges med tre bygninger; fritidsbolig, anneks og uthus. Det 
foreslås en utnyttelse på 160 m2 BYA for bygningsmassen. Anneks og uthus kan ikke hver 
overstige 20 m2. Gesims og mønehøyde på 3,5m og 5,9m.  Der forholdene ligger til rette for 
det, tillates det bygd med sokkel.  
 
Det er lagt inn friluftsområde langs bekkefaret slik at bebyggelsen ikke kan trekkes inn mot 
bekken.  
 
Det er regulert inn adkomstpil til 23/10 slik at denne eiendommen kan få kjøreadkomst via 
vegsystemet fremfor å parkere på tomt A slik de har gjort til nå. 
 
MERKNADER  
Det er innkommet to merknader i høringsperioden: 
 
Advokat Wilhelm Hopen, på vegne av Odd Arne Kruke 
Nabo på landbrukseiendom 28/1, Odd Arne Kruke, påklager at planforslaget ble lagt ut til 
offentlig ettersyn. Dersom det ikke kan påklages så ansees klagen som merknad.  
 
Ad. Klageadgang 
Rådmannen beklager at det er gjort feil ved utsendelse av brevet til blant annet Odd Arne 
Kruke med melding om vedtak. I brevet sto det at vedtaket kunne påklages innen tre uker 
etter mottak av meldingen. Dette er feil, og skulle ikke stått. Øvrig informasjon i brevet var 
korrekt, og det ble opplyst om tidsfrist for innkomne merknader. 
 
I plan- og bygningslovens § 12-11 står det: «Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av 
kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er 
avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. (…)» 
 
Ved å sende planutkastet på høring og offentlig ettersyn avgjør planutvalget at forslaget kan 
fremmes. Dette er ikke et enkeltvedtak, og skulle følgelig ikke bli gitt klagerett. Malen for 
melding om vedtak inneholder standardtekst om klagerett. Malen er ment for flere typer 
avgjørelser. For denne type beslutning skulle teksten vært fjernet. Rådmannen vil ta læring 
av feilen, og i ettertid forsøke å unngå liknende feilinformasjoner. 
 
Rådmannen har i det videre behandlet merknaden fra Kruke som en merknad gitt innenfor 
høringsfristen og det offentlige ettersynet. 
 
Merknadens hovedinnhold – merknaden vedlegges i sin helhet. 

 Bevaring av områdets særpreg/ kulturlandskap, føringer gitt i arealplaner for å 
bevare kulturlandskapet. 
 Rådmannen mener det er viktig at det tas vare på setergrender og viktige 

kulturlandskap i kommunen. Lisetra er ei setergrend som nå helt er 
omkranset og infiltrert av fritidsboliger. Disse er kommet over lang tid, og 
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gjennom flere reguleringsplanprosesser. Også inne på selve Lisetra er det 
fortettet eiendommer, senest L3 (omregulert til 5 tomter) og 28/18 (inndelt i 
to tomter og avgitt tomt for adkomst til annen tomt).  
Rådmannen ser ikke at reguleringsplan for Haugan BF6 vil forringe Lisetra 
mer enn de utbyggingene som allerede er gjennomført. Særpreget på Lisetra 
er mindre byggevolumer og en større variasjon på tomtestørrelser 
sammenlignet med andre byggeområder i Hafjellområdet. Ut over dette er 
Lisetra en nedbygd setergrend der det er et flott mangfold i både størrelser 
og uttrykk på bygningene. Av arealer i drift er det kun Kruke som har drift på 
sine landbruksarealer. 

 Motsetter seg foreslått utbyggingsgrad, både med hensyn til antall boenheter og 
størrelsen pr foreslåtte tomt. 
 Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig med god utnytting av 

byggeområdene i en attraktiv turistkommune. At grunneier ønsker å endre 
utnyttelsen på tomten som allerede er regulert til fritidsformål imøtekommes 
av kommunen. Rådmannen står ved at det er riktig å ta dette som en 
planprosess fremfor å vurdere å dispensere fra reguleringsplanen. 
Rådmannen har ikke ment at det ikke var anledning til å dispensere fra 
planbestemmelsene, men mente at det hele burde tas gjennom planprosess 
for å se om det var andre løsninger som burde vurderes. På Lisetra er det 
flere store tomter som kan være aktuelle for oppdeling, og rådmannen 
ønsket ikke å komme i situasjon der dispensasjon fra bestemmelsene ble 
brukt som argument for å få vurdert oppdeling av også disse tomtene. 

 Vegselskapet Hornsjøvegen SA er ikke tilskrevet som høringspart. Kruke mener dette 
er en så grov saksbehandlingsfeil at vedtaket om å sende planen på høring må 
oppheves. 
 Det er beklagelig at vegselskapet ikke ble tilskrevet som høringspart. Det kan 

stilles spørsmål ved om varsel om offentlig ettersyn er tilstrekkelig for et 
vegselskap når planlagt økning er marginal, men kommunen pleier å anse 
vegselskap som part. I alle fall ved større utbygginger. Det er inngitt merknad fra 
vegselskapet via Øyer Almenning som har driftsavtale med vegselskapet. 
Merknaden er innsendt i tide, og Krukes påstand om saksbehandlingsfeil trengs 
ikke etterfølges videre. 

 
Rådmannen tar innspillet fra Odd Arne Kruke til orientering, men merknadene medfører 
ingen endring i planbestemmelser eller plankart. 
 
 
Øyer Almenning/Lie-Hornsjøvegen 
Merknadens hovedinnhold – merknaden vedlegges i sin helhet. 

 Beklagelig at de ikke er trukket inn tidlig i planfasen. 
 Rådmannen er enig i at vegselskapet burde vært tilskrevet etter dagens praksis i 

kommunen. Det er viktig at alle som kan bidra konstruktivt inn i planprosesser 
blir involvert. 

 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er søkt om å få anlegge ny avkjøring fra 
Hornsjøvegen. 
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 Rådmannen foreslår at det innarbeides et vilkår for tomt D som medfører at det 
ikke kan gis byggetillatelse på tomten før det foreligger tillatelse til avkjøring. 

 Det er behov for oppgradering av vegen på sikt og det er viktig å sikre arealer til 
gjennomføring av en slik oppgradering. Vegselskapet ser det som best egnet å ha 
eierskap til vegen. 
 Det er ikke anledning til å pålegge hjemmelsoverføring på grunnlag av denne 

prosessen. Rådmannen ser behovet for vegutvidelse. Det er satt 6 meters 
byggegrense mot vegkant. Dette ansees som tilstrekkelig terrenget tatt i 
betraktning. 

 
 
Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at tomten burde utnyttes bedre enn hva som var planlagt 
i reguleringsplan for Haugan. I tråd med kommunens råd er det fremmet en reguleringsplan 
som utnytter tomten godt. Mot nord inkluderer eiendommen Hornsjøvegen, slik at eierne 
grenser mot landbrukseiendommene nord for Hornsjøvegen. Byggeområdet er avgrenset av 
Hornsjøvegen mot vest og en hyttetomt samt skogseiendom mot øst. Dette gjør at det er 
mindre konfliktfylt å fortette tomten sammenlignet med områder som er omkranset av 
etablerte hytter. Kulturlandskapet blir ikke vesentlig endret av planen.  
 
Det renner en bekk gjennom eiendommen. Denne er hensyntatt ved at det er lagt en 
buffer/byggegrense inn mot bekken. Det kommer også en stikkrenne under Hornsjøvegen 
inn på tomt D. Denne må tas hensyn til i byggesaken for den aktuelle tomten.  
 
Det må settes en rekkefølgebestemmelse som sikrer at tomt D ikke kan bebygges før det er 
innhentet tillatelse fra veglaget om å opprette ny avkjøring fra Hornsjøvegen. Videre må det 
også avklares med veglaget at tidligere gitt tillatelse til felles avkjøring for to tomter på en 
eksisterende avkjørsel, gitt i brev 13.3.2017, fra Lie Hornsjøvegen kan utvides med en hytte. 
Denne potensielle tillatelsen knyttes til tomt A, da brevet av 13.3.2017 teoretisk sett var for 
tomt B og C.  
 
Rådmannen foreslår at det knyttes rekkefølgebestemmelse til tomt D og A for å sikre 
adkomst. 
 
KONKLUSJON 
Rådmannen tar merknad fra veglaget til følge og legger inn rekkefølgebestemmelse som 
sikrer at tomtene må dokumentere adkomstrett og avkjørsel før det kan tillates tiltak på 
tomtene A og D. 
 
Merknadene til Kruke medfører ingen endringer i planen. Rådmannen mener Lisetra som 
seterlandskap er nedbygd på en slik måte at BF6 ikke endrer det totale inntrykket av 
kulturlandskapet. 
 
Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplanen vedtas med foreslåtte endringer. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, med revideringer 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger 
avkjøringstillatelse fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SLUTTBEHANDLING UBA HAUGAN BF6 
 
 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, 8.8.2018 
Merknad fra grunneier 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Første gangs behandling av saken, 12.6.2018, PU-SAK 43/18 
2. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008 
3. Forslag til reguleringsplan for Haugan BF6, 4.4.2018, der bestemmelsene er revidert 

8.8.2018. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
reguleringsplan for Haugan BF6, datert 4.4.2018, med bestemmelser sist revidert 8.8.2018. 
 
Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Haugan BF6. 
 
Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for kommunedelplanområde Øyer sør beskriver 
på et overordnet nivå rammene for de rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert 
utbyggingsområde som er vist i kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. 
Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil 
fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i 
motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og 
finansiering av tiltakene.  
 
Fra og med 2017 ble det gjort en endring i malen for avtaleteksten Det ble tatt bort 
prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå 
foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for 
gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring 
av vegstrekningen.» 
 
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
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Forslag om å inngå utbyggingsavtale ble behandlet i planutvalget 12.6.2018 i sak 43/18. 
Siden avtalen, som omhandler at utbygger bekoster tiltak utenfor planområdet som er 
nødvendig for utbyggingen, bygger på kompetansen i plan- og bygningsloven § 17-4 ble 
forslaget til avtale lagt ut til offentlig ettersyn. 
Høringspapirene for utbyggingsavtalene ble annonsert i Lillehammer Byavis og kunngjort på 
kommunens hjemmeside Det ble satt frist for å komme med uttalelse til avtaleforslagene 
innen 3.8.2018.  
 
Tidligere har rådmannen tilskrevet i brevs form alle som eier arealer i, eller tilgrensende til 
de, områder som omfattes av reguleringsplaner der det inngås utbyggingsavtaler. Dette som 
en service i høringsprosessen. Erfaringene så langt er at merknader i all hovedsak knytter 
seg til forhold som hører til reguleringsplanprosessen. De som tilskrives misforstår 
intensjonen med utbyggingsavtalen, og rådmannen har en del jobb med å informere og 
veilede grunneiere i hva utbyggingsavtalen er ment å sikre.  
 
Derfor ble det nå valgt å kunngjøre kun på hjemmeside og i lokal avis. Rådmannen mener 
dette er tilstrekkelig for å sikre medvirkning etter pbl § 17-4 (): «Dersom fremforhandlet 
forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal 
forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.» 
 
Definisjonen av offentlig ettersyn i pbl finnes i § 5-2 (2): «Når loven her bestemmer at et 
forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett 
tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal 
det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen som ikke har vært 
eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på 
planmyndighetens kontor.» Dette er ikke det samme som høring, som er definert i § 5-2 (1): 
«Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til 
alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private 
organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt 
frist.» 
 
Det kom inn 1 merknad til utbyggingsavtalen som var lagt ut til offentlig ettersyn. Regulant 
og grunneier ønsker at det ikke legges føringer for hvilken avløpsledning området må knytte 
seg til. Han ønsker at dette holdes åpent. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har ingen betenkelighet med å åpne for at grunneier selv kan velge hvilken 
avløpsledning han ønsker å knytte seg til. Avtalen endres i tråd med grunneiers ønske. 
   
Utbyggingsavtalen er ellers lik de øvrige avtalene som er inngått i kommunen. 
 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forsalg til 
utbyggingsavtale for gjennomføringen av reguleringsplanen for Haugan BF6 frem for 
sluttbehandling i kommunestyret, korrigert for merknad fra grunneier. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN,  GAIASTOVA FASTSETTING AV 
PLANPROGRAM 
 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201712  
Arkivsaksnr.: 17/1913     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Planprogram, datert 14.12.2017, sist revidert 10.5.2018 
2. Notat Structor – merknader etter varsling av oppstart/høring av planprogram 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Lunnstadmyrvegen - 
Gaiastova. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse for fritidsboliger og 
utleieleiligheter. Hovedtiltak vil være: 

- Etablering av 8 bygninger i en etasje, i utgangspunkt med 2 leiligheter i hvert bygg.  
- Adkomstveger fra Lunnstadmyrvegen og Kringelåsvegen 

Gjennom planarbeidet skal størrelse og høyder på bebyggelsen, samt plassering av 
adkomstene fastsettes i detalj. 
 
Planprogrammet redegjør for aktuelle planspørsmål, den påfølgende planprosessen, 
beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en framdriftsplan. Det er Øyer 
kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til Pbl. § 12-9.  
 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, datert 14.12.2017, sist revidert 
10.5.2018. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Structor AS på vegne av Gaiastova AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan 102B Hafjelltoppen hyttegrend, 
vedtatt 27.3.2014. Planområdet er omkranset av fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse for 
overnatting (Hotell med tilhørende bebyggelse) på alle sider: 
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Gjeldende plan 

 
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn under 
forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 (Områder som 
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ikke er i samsvar med overordnet plan). Det skal derfor utarbeides et planprogram for 
tiltaket og sammen med reguleringsplanen gjennomføres en konsekvensutredning for de 
tema planprogrammet fastsetter.  
 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet i GD 8.1.2018, samt brev til berørte parter samme dag.  
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 19.2.2018. Det kom inn 41 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og vedlagt i 
eget notat. Rådmannen har gjennomgått merknadene og kommentert disse under 
vurderinger.  
 
Planprogrammet 
På bakgrunn av merknader ved høring av planprogrammet, er antall enheter justert fra 
maksimalt 40 leiligheter ved varsel om oppstart og ned til 16 leiligheter etter høring. 
Bebyggelsen skal oppføres i en etasje, tidligere to etasjer. Trafikkforhold/trafikksikkerhet, 
påvirkning mht sol, utsikt mv, utredes og dokumenteres i forbindelse med utarbeidelse av 
detaljplanen.  
 
 
Vurderinger: 
Planprogrammet 
Planprogrammet som var ute på høring er datert 14.12.2017. Innsendt planprogram er 
merket «Revisjon 1.0» og er datert 10.5.2018. Rådmannen kan ikke se at merknader fra 
høringen er tatt inn med endringer i planprogrammet. Rådmannen mener oppsummeringen 
under «Notat; Innkomne merknader der merknader tas til etterretning/til følge», skulle vært 
tatt inn i planprogrammet ved revisjon 1.0 og endret etter høringen. Rådmannen foreslår at 
planprogrammet justeres i tråd med merknadene, etter vedtak i Kommunestyret.  
 
Med hensyn til utredningsteama, mener rådmannen at utredningsteama 3; Nasjonalt og 
internasjonalt fastsatte miljømål, burde vært belyst i forbindelse med KU-utredningen. 
Dette gjelder klima- og energikrav, CO2 utslipp og tema 11; Transport og energiløsninger.  
 
Medvirkning/høringsfrister 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Fra 8.1.2018 til 19.2.2018 er det 6 uker. I forhold til rådmannens vurdering av 
høringsfrister, er de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven ivaretatt.  
 
Merknader 
Innkomne merknader gjengitt i «Notat fra Structor; Merknader etter varsling av 
oppstart/høring av planprogram» er gjennomgått og rådmannen mener innkomne 
merknader er svart ut i dette notatet.  
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Merknader fra regionale myndigheter sier at omregulering til byggeområde ikke uten videre 
er akseptabelt. Områdets verdi i forhold til barn og unge må vurderes. I henhold til Regional 
planstrategi 2016-2020 påpekes derimot at fortetting av eksisterende områder kan være 
bærekraftig arealbruk fremfor å ta i bruk nye arealer. Disse merknadene peker på denne 
måten to veier. Den ene uttalelsen går mot omregulering og endring av arealbruk og sier at 
verdien av området for barn og unge må vurderes. Den andre uttalelsen ser på fortetting og 
bruk av eksisterende områder med opparbeidet infrastruktur som en ønsket utvikling. 
 
Hovedtyngden av merknadene fra naboer og velforening går på at; 

 Arealet ikke bør bebygges 

 Bygges lave bygninger 

 Utsikt og solforhold påvirkes 

 Gir økt trafikk, dårligere trafikksikkerhet 

 Gir støy og parkeringsproblemer 
 
Endringer som tas til følge, skal i utgangspunktet være innarbeidet i revidert planprogram. I 
følge notatet etter høring foretas det endring av utbygging fra 6-10 bygg i 2 etasjer med 4 
leiligheter i hver(24 – 40 leiligheter) til 8 bygninger i en etasje med 2 leiligheter i hver (16 
leiligheter), – jfr. Merknad i notat fra Structor; 6.1a, 6.1d, 6.1e, 6.2 c, 9.1, 17.1  (16 
boenheter). Dette er ikke gjengitt i planprogrammet ved revisjon 1.0, datert 10.5.2018. 
Rådmannen foreslår at dette korrigeres etter vedtak i Kommunestyret.               
 
Rådmannen har i tillegg følgende kommentarer til forslagsstillers oppsummering av 
merknader i «Notat -Merknader etter varsel om oppstart/høring av planprogram»; 
 
Oppsummering merknader ved høring  
Under pkt. 3 i oppsummering, er det beskrevet at; «Det vil bli planlagt bygninger i en etasje 
med saltak og 8 bygg med 2 leiligheter i hver». Denne bør inn som førende premiss i 
planprogrammet i revisjon 1.0, - se kommentarer over under «Planprogrammet»  
 
Merknad 1, pkt. 4; 
Forslagsstiller kommenterer at det vil bli vurdert om det er plass til/eller ønskelig med 
vegetasjonssoner, bl.a. ift nærhet til vegen og sikring mot flom og erosjon.  
Rådmannen mener det er planleggers og utbyggers ansvar å lage en plan som ikke presser 
arealer, men sikrer gode tilfredsstillende arealer med vegetasjon/kantvegetasjon som er 
viktig i forhold til flom og erosjon. I tillegg er vegetasjon viktig med tanke på å dele opp 
utbyggingsområder og beholde uberørt natur også i utbyggingsområdene. Der det ikke 
finnes kantvegetasjon kan det være viktig og eventuelt reetablere denne med tanke på 
sikring mot erosjon/flom. Utarbeidelse og behandling av detaljplanen må følge opp dette 
punkt.  
 
Merknad under 6.2 – Lunnstadmyrvegen 150; 
«Det er gitt en merknad som omtaler dispensasjon i forbindelse med utskillelse av tomten til 
sameiet med en mulig begrunnelse i tilstøtende friareal».  
Dokumenter viser at det er foretatt en kartforretning 13.10.2000 ved utskillelse av det areal 
som er bebygd på gbnr 155/272. Det gjenværende arealet har fått matrikkelnummer gnr 
155, bnr 273. Delingen har sin bakgrunn i seksjonering av 64 leiligheter. Vedtaket gjelder 
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fradeling av ca. 6 daa fra eiendommen gnr 155, bnr 272 som grunnlag for seksjoneringen. 
Den fradelte parsellen kan ikke uten videre bebygges.  
 
Det er ikke gitt noen føringer i forbindelse med denne kartforretningen med hensyn til hva 
arealet kan benyttes til. Ut fra foreliggende dokumenter, kan ikke rådmannen se at det 
foreligger en dispensasjonssak i denne forbindelse. Arealet er regulert til friluftsområde slik 
gjeldende plan viser. Endringen av bruk skjer via omregulering. 
 
Fortetting i byggeområder 
Rådmannen har forståelse til kritiske merknader om fortetting i eksisterende hytteområder 
hvor bebyggelse av mer næringsmessig karakter/utleiehytter trekker seg mot eksisterende 
fritidsboliger/hytter. Dette påvirker nærmiljøet på ulike måter. Bevaring av 
grøntområder/friområder, fysisk distanse, vegetasjon og synlighet vil påvirke hvordan 
resultatet av utbygging blir i et naboskap. Det er viktig at dette vurderes grundig i en 
planprosess. Det visuelle bilde/om man ser mennesker og bebyggelsen blir her en viktig 
faktor. Støy fra utleieleiligheter kan også være en utfordring, men her vil det være utleiers 
ansvar å ivareta egne leiligheter og naboer i tilgrensende naboleiligheter og i forhold til de 
eksisterende til bebyggelse. I slike situasjoner bør det være overgangssoner mellom ulike 
type bebyggelse/bruk. Planforslaget bør belyse hvordan dette løses og ivaretas. Rådmannen 
er positiv til at forslagsstiller reduserer antall enheter innenfor planområdet.  
 
Trafikksikkerhet 
Lunnstadmyrvegen er til dels smal, har bakketopper og begrensninger mht sikt og 
manøvrering. Det er en veg for lave hastigheter. Gående langsmed vegen vil sommerstid 
kunne bruke sidearealer til vegen. Vinterstid vil gående måtte ferdes innenfor det som er 
vegens kjøreareal/brøytet veg. Ferdsel med små barn og barnevogn kan være mer 
utfordrende. Trafikksikkerhetsmessig bør vegen vurderes nærmere eventuelt med tiltak 
utfra dagens situasjon. Rådmannen anbefaler at ny veg (regulert i 2006, men ikke bygget) 
over Lunnstadmyra opparbeides før utbyggingen kan starte. Rådmannen forslår at dette 
settes som et vilkår til gjennomføringen av reguleringsplanen.  
 
Barn- og unge 
Området er ikke avsatt til lekeareal i gjeldende plan. Reguleringsplaner for hytteområder har 
tradisjonelt ivaretatt store friluftsområder og i begrenset grad lekeområder. 
Friluftsområdene har i noen grad vært benyttet til skiløyper og stier, men i planer av nyere 
dato er stier og skiløyper regulert som eget formål. Den bruksmessig status for 
friluftsområde  er annerledes enn for lekeområder hvor krav til erstatningsarealer alltid 
måtte vurderes og evt. ivaretas. Hvor stor del av arealet som benyttes til ulike formål og 
konsekvenser må belyses.  
Planprosessen må belyse problematikken rundt erstatningsareal for tap av friareal. 
Det kan være at deler av området skal bevares som friområdet, samt at det tilrettelegges for 
aktivitet i dette området. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av merknadene som er kommet inn ved høring støtter rådmannen 
forslagstillers forslag om å redusere antall enheter på området. Det er viktig at det bevares 
et størst mulig område til friluftsformål. Rådmannen mener det er mer hensiktsmessig å 
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fortette i allerede eksisterende utbyggingsområder enn å ta hull på nye områder. Dette er 
også i tråd med nasjonale føringer for utbygging og arealbruk til utbyggingsformål.  
I tillegg foreslår rådmannen at det stilles vilkår om at vegen over Lunnstadmyra må 
etableres før utbyggingen av planområdet kan starte pga. av trafikksikkerhet. 
 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av denne gjennomgangen. 
  
Rådmannen ber om at det i grunnlaget for planprogrammet, omtalt under tiltaket, 
presiseres de endringer som tas til etterretning mht omfanget av tiltaket, - dvs inntil 16 
leiligheter, 8 bygninger, 2 leiligheter i hver enhet, bebyggelse i 1 etasje.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, datert 14.12.2017, sist revidert 
10.5.2018. 
 
Endringer på planprogrammet: 

 Pkt. 5, beskrivelse av tiltaket endres til: Hovedtiltaket vil være etablering av totalt 16 
leiligheter i 8 bygninger, det vil si 2 leiligheter i hver enhet, bebyggelse i 1 etasje. 

 Planprosessen må belyse problematikken rundt erstatningsareal for tap av friareal. 

 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål belyses i forbindelse med KU-utredningen. 
Dette gjelder tema 3; Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål (som klima- og 
energikrav, CO2 utslipp) og tema 11; Transport og energiløsninger.  
 

Vilkår for gjennomføring av reguleringsplanen: 
- Vegen over Lunnstadmyra må etableres før utbyggingen av planområdet kan starte. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25.  
Det videre planarbeidet skal skje i tråd med Forskrift for konsekvensutredninger. 
  
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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201601 - SLUTTBEHANDLING UBA MOSETERTOPPEN FB9 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201601  
Arkivsaksnr.: 16/138     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, 14.5.2018  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Første gangs behandling av saken (PU -45/18 ) 
2. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008 
3. Vedtatt reguleringsplanen for BF3-9, Mosetertoppen FB9, vedtatt 24.11.16 i sak 104/16 

 
 

Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
BF 3-9 i reguleringsplan for Mosetertoppen FB9, datert 14.5.2018. 
 
Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Mosetertoppen FB9. I reguleringsplanen er det i dag områder som 
ikke har juridisk rettsvirkning. Avtalen omhandler ikke disse områdene. Avtale for områdene 
uten rettevirkning, må behandles i ny avtale/revideringa av denne avtalen når det evt. 
vedtas reguleringsplan for BF1 og BF2. 
 
Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for kommunedelplanområde Øyer sør beskriver 
på et overordnet nivå rammene for de rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert 
utbyggingsområde som er vist i kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. 
Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil 
fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i 
motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og 
finansiering av tiltakene.  
 
Fra og med 2017 ble det gjort en endring i malen for avtaleteksten Det ble tatt bort 
prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå 
foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for 
gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring 
av vegstrekningen.» 
 
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
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Forslag om å inngå utbyggingsavtale ble behandlet i planutvalget 12.6.2018 i sak 45/18. 
Siden avtalen, som omhandler at utbygger bekoster tiltak utenfor planområdet som er 
nødvendig for utbyggingen, bygger på kompetansen i plan- og bygningsloven § 17-4 ble 
forslaget til avtale lagt ut til offentlig ettersyn. 
Høringspapirene for utbyggingsavtalene ble annonsert i Lillehammer Byavis og kunngjort på 
kommunens hjemmeside Det ble satt frist for å komme med uttalelse til avtaleforslagene 
innen 3.8.2018.  
 
Tidligere har rådmannen tilskrevet i brevs form alle som eier arealer i, eller tilgrensende til 
de, områder som omfattes av reguleringsplaner der det inngås utbyggingsavtaler. Dette som 
en service i høringsprosessen. Erfaringene så langt er at merknader i all hovedsak knytter 
seg til forhold som hører til reguleringsplanprosessen. De som tilskrives misforstår 
intensjonen med utbyggingsavtalen, og rådmannen har en del jobb med å informere og 
veilede grunneiere i hva utbyggingsavtalen er ment å sikre.  
 
Derfor ble det nå valgt å kunngjøre kun på hjemmeside og i lokal avis. Rådmannen mener 
dette er tilstrekkelig for å sikre medvirkning etter pbl § 17-4 (): «Dersom fremforhandlet 
forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 17-3 andre eller tredje ledd, skal 
forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.» 
 
Definisjonen av offentlig ettersyn i pbl finnes i § 5-2 (2): «Når loven her bestemmer at et 
forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett 
tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved kunngjøring av planutkast skal 
det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen som ikke har vært 
eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på 
planmyndighetens kontor.» Dette er ikke det samme som høring, som er definert i § 5-2 (1): 
«Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til 
alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private 
organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt 
frist.» 
 
Det kom ikke inn merknader til utbyggingsavtalen som var lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Vurdering: 
Det er ikke kommet inn merknader under det offentlige ettersynet.   
Utbyggingsavtalen er ellers lik de øvrige avtalene som er inngått i kommunen. 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forsalg til 
utbyggingsavtale for gjennomføringen av reguleringsplanen for BF 3-9 på Mosetertoppen 
frem for sluttbehandling i kommunestyret, slik den har ligget ute til offentlig ettersyn. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for BF3-9 innenfor reguleringsplan Mosetertoppen FB9, datert 14.5.18. 
 
Ådne Bakke        Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SLUTTBEHANDLING UBA HAMNINGA - SMØRLYKKJA 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201603  
Arkivsaksnr.: 16/1626     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Utkast til utbyggingsavtale, datert 14.5.2018. 
2. Merknad fra Statens vegvesen 
3. Merknad fra Fylkesmannen i Oppland 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008. 
2. Særutskrift fra KST-sak 28/18, 19.4.2018. 
3. Særutskrift PU-sak 44/18, 12.6.2018 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Hamninga – Smørlykja, datert 14.5.2018.  
 
Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen ble behandlet i planutvalget den 12.6.2018 sak 44/18. Siden avtalen 
omhandler at utbygger bekoster tiltak som er nødvendig for utbyggingen, bygger avtalen på 
kompetansen i plan- og bygningslovens § 17-4, og forslaget til avtale ble derfor lagt ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Høringspapirene for utbyggingsavtalen ble varslet i Lillehammer Byavis og er sendt ut til 
omkringliggende naboer til planområdet. Det ble satt en frist for å komme med uttalelser til 
planforslaget innen den 3.8.2018. Det kom 2 merknader til utbyggingsavtalen ved offentlig 
ettersyn. Statens vegvesen påpeker i epost datert 6.7.2018 at det må opprettes en 
gjennomføringsavtale mellom tiltakshaver og Statens vegvesen for å kunne bygge 
bussholdeplassen som skal ligge langs fv. 361 i planområdet. Statens vegvesen ber 
kommunen om å informere tiltakshaver om dette og at tiltakshaver kontakter Statens 
vegvesen, vegavdeling Oppland. Fylkesmannens merknad var av mer prosessuell karakter, 
og ingen kommentar til saken. 
 
Vurdering: 
Denne utbyggingsavtalen omhandler utbygging av et område innenfor B12 i 
kommunedelplanen for Øyer sør. Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for 
rekkefølgekravene og kravene om utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og 
bygningsloven. Grunnlaget for nødvendigheten av tiltakene er videre gjort rede for og 
hjemlet i konsekvensutredningen til Kommunedelplanen Øyer sør (Fagtema 1; 
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transport/vegsystem), samt i Utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen, må de ”forholdene” som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen.  
 
For Hamninga- Smørlykja vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som definerer 
nødvendigheten for tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av utbygging i 
byggeområdene.  
 
 
For Øyer kommune medfører utbyggingsavtalen at kommunen skal sørge for gjennomføring 
av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring av 
vegstrekningen.  
 
Det er flere utbyggingsprosjekter koblet opp mot de samme strekningene/tiltakene.  
 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forslag til 
utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Hamninga-Smørlykja frem for 
sluttbehandling i kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.18. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN GBNR 014/001 - SØRBYGDSVEGEN 353 - GARASJE 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 014/001  
Arkivsaksnr.: 18/1149     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
63/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, 22.6.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at planutvalget i Øyer kommune innvilger dispensasjon fra arealformål 
alpin, slik at det kan føres opp en garasje på Råbøl gård sør for gangkulvert. Plassering og 
øvrige forhold avklares i byggesaken. 
 
Saksutredning: 
Råbøl gård ligger midt i alpinanlegget i Hafjell og er vintertid uten bilveg. Tunet på Råbøl 
gård har arealformål «alpin» i gjeldende kommunedelplan og reguleringsplan for Hafjell 
øvre del (1988). Innenfor alpinformålet er det kun åpning for elementer som er nødvendig 
for å drifte alpinanlegget.  
 
Det ble sommeren 2017 bygd en gangkulvert slik at tunet kan nyttes også på vinterstid med 
sikker adkomst inn til tundet gjennom den alpine nedfarten. 
 
Råbøl skriver i sin søknad at parkering vinterstid må skje sør for nedfarten. Ut fra praktiske 
årsaker er det ønske om å oppføre en garasje, både til å hensette bilen, men også til lagring 
av utstyr en finner nødvendig å ha for hånden gitt situasjonen med å parkere langt unna 
tunet. 
 
Plasseringen fremkommer av byggesøknad. Plassering er avklart med Hafjell alpinanlegg. 
 
Kommentar til kommunal behandling av saken: 
Ola Råbøl kontaktet Øyer kommune v/ byggesak i 2017 med spørsmål om hvilken prosess 
som måtte til for å realisere oppføring av garasje. Det ble, beklagelig vis, ikke informert om 
at det måtte søkes dispensasjon fra arealplan i området. Dette ble først avdekket når Råbøl i 
mai 2018 spurte om plasseringen var ok. Han hadde allerede fått klarsignal til å ta ut 
tomten. 
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I forsøk på å rette feil veiledning, har Råbøl blitt tilskrevet og informert om at 
administrasjonen ikke motsetter seg at dispensasjon blir gitt, og at det blir gitt positiv 
innstilling til planutvalget. Han har etter det, for egen risiko, igangsatt tiltaket. 
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kap. 19.  
 
Det må foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal være varslet og gis anledning til å uttale seg iht  pbl § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon 
fra planer, plankrav og forbudet i pbl § 1-8, jf. § 19-1. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl § 19-2 (2)- (4). Hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl § 19-2 (2). 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvens for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer samt forbudet i § 1-8, jf. § 19-2 (4). 
 
Vurdering: 
Råbøl gård inngår som et kulturlandskapselement i den alpine nedfarten i Hafjell. Hele 
gården er omfattet av arealformål «alpin». Av den grunn er alle tiltak som ikke er direkte 
knyttet til alpin i strid med arealformålet, og behov for dispensasjon oppstår. 
 
Tiltaket planlegges helt i utkanten av arealformålets avgrensning. Dersom tiltaket hadde 
blitt skjøvet mer mot sør, ville det ligget i LNF-området. 
 
Råbøl gård er i en særsituasjon mht arealformål og bestemmelser til formålet. Det er derfor 
gode grunner til å dispensere fra arealformålet, idet tiltak knyttet til tunet ikke omfattes av 
det arealformålet skal regulerer. 
 
Angående plassering av garasjen på eiendommen, så er denne lagt så optimalt som det er 
mulig, gitt ønske om kort avstand til tunet. Videre er det viktig at plasseringen ikke er til 
hinder for alpin utøvelse eller drift. Det er helt avgjørende for aksept for plassering at det 
ikke er vinterveg frem til tunet. 
 
Det ansees ikke at regionale og statlige myndigheters ansvarsområder berøres ved 
vurdering av denne dispensasjonssøknaden.  
 
Hafjell alpinanlegg har skriftlig gitt samtykke til tiltaket.  
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Tiltaket har ikke negativ påvirkning på naturgrunnlag eller jordbruksgrunnlaget i området. 
Det er ikke registrert kulturminner i nærområdet via rapport i GLO-kart. Videre er ikke 
tiltaket relevant mht trafikksikkerhet, adkomstvurdering eller andre vurderingskriterier. 
Dersom det hadde vært regulert som LNF-formål ville det vært naturlig å vurdere om valgt 
avstand til tunet skulle ha påvirkning på utfallet av dispensasjonen. Siden det ikke er 
kjøreveg frem på vinterstid, så er dette avgjørende for at det aksepteres at garasjen legges 
så langt fra tunet.  
 
Tiltaket tilsidesetter ikke hensynene bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens 
formålsbestemmelse. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, og det 
anbefales at dispensasjon innvilges. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi 
dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplan Hafjell Øvre del, slik at det kan oppføres en 
garasje i et område som er regulert til alpin formål. Øvrige forhold for å få tillatelse avklares 
i byggesaken.  
 
Tiltaket tilsidesetter ikke formålet med arealkategorien alpin der garasjen ønskes plassert, 
og det er av praktiske årsaker ikke ønskelig å anlegge en helårsgarasje dit det ikke går 
helårsveg. Samfunnsinteressene i området tilsider at fordelene ved å innvilge dispensasjon 
er klart større enn ulempene. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON FOR Å TILEGNE SEG KOMMUNALT EIET FRIAREAL - GBNR 102/50 
TIDLIGERE ULOVLIG BRUK AV KOMMUNALT EIET FRIAREAL 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 102/50 og 
102/1/23  

Arkivsaksnr.: 17/1461     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
64/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon med situasjonskart, mottatt 2.3.2018.  
- Tilsynsrapport, datert 2.11.2017. 
- Søknad om garasje og adkomstvei, mottatt 7.4.2010. 
- Svar på søknad, datert 15.5.2010. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan for Øvre Stav, plan-id 352a. 
 
Sammendrag: 
Dispensasjonssøknad fra Roger Heimkollen og Silje Bruem ble mottatt av Øyer kommune 
2.3.2018. Heimkollen ønsker å etablere adkomstvei, til gbnr.102/1/23, over kommunal 
grunn med gbnr. 102/50. Området er i reguleringsplanen for Øvre Stav med plan-id 352a et 
felles lekeområde. Tiltaket det søkes om innebærer flytting av innregulert adkomstvei til 
eiendommen. Det er i søknaden begrunnet med uegnet og trafikkfarlig adkomstvei, noe 
kommunen bekrefter etter befaring av tomten den 13.7.2017. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra formål som felles lekeområde og 
deretter fradeling av kommunal grunn. Formannskapet har gitt rådmannen fullmakt til å 
fradele arealet i salgsøyemed.  
 
Området brukes hyppigst i forbindelse med vinteraktiviteter da terrenget er ujevnt og svært 
bratt. Bruken til akebakke blir ikke forringet av omsøkt adkomstvei da det er tale om et lite 
areal plassert langs Tuterudvegen og inn mot tomten. Det gjøres oppmerksom på at det ikke 
foreligger noen krav om opparbeidelse av lekeområdet og det er per i dag ikke opparbeidet. 
Det foreligger heller ikke per i dag planer for fremtidig opparbeidelse.  
 
Arealet til adkomstveien estimeres til 500 m2 og beliggenheten er langs Tuterudvegen. Med 
bakgrunn i økt trafikksikkerhet og liten påvirkning av lekearealets funksjon vurderer 
rådmannen det som hensiktsmessig og nødvendig å imøtekomme dispensasjonssøknaden. 
Rådmannen foreslår videre fradeling av dette området.  
 
Saksutredning: 
Roger Heimkollen og Silje Bruem (begge omtales heretter som Heimkollen) søker om 
dispensasjon for å etablere adkomstvei til gbnr. 102/1/23. Øyer kommune mottak 2.3.2018 
en dispensasjonssøknad om endring av adkomstvei over kommunalt lekeareal med gbnr. 
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102/50, se vedlegg. Søknaden kommer som et resultat av veiledning fra kommunen på 
grunn av sakens utvikling siden 2010.  
 
Øyer Kommune mottok den 7.4.2010 søknad på oppføring av garasje samt mulighet for å 
utbedre adkomstvei med overskuddsmasse. Til søknad var det vedlagt et situasjonskart over 
eiendommen. Søknaden ble behandlet og innvilget 15.5.2010 i tråd med innsendt tegning, 
stemplet mottatt 7.4.2010, se vedlegg. 
 
Heimkollen var i dialog med Øyer kommune og fikk klarsignal til utfylling og opparbeidelse 
av adkomstvei. Det bekreftes at Heimkollen har fått muntlig beskjed om at fjerning av skog, 
utfylling og planering til adkomstvei er greit så fremt det ikke er til hinder for vedlikehold av 
avløpsledning som går over arealet. Det ble ikke kommentert at dispensasjonssøknad for å 
disponere kommunalt friareal til annet formål er påkrevd. Videre skulle det blitt informert 
om at imøtekommelse av slik søknad er grunnleggende for kommunens søknadsprosess om 
fradeling av det kommunale lekeområdet, gbnr. 102/50. Da kommunen ved 
byggesaksavdelingen i juli 2017 ble gjort oppmerksom på bruken av felles lekeområde ble 
saken tatt opp til ny vurdering.  
 
Den 17.7.2017 ble det foretatt befaring på tomten, Tuterudvegen 45 A, 2635 Tretten, se 
vedlegg. Tilsynet avdekket en uegnet og trafikkfarlig innregulert adkomstvei til festetomten 
gbnr. 102/1/23 som skapte behov for en ny adkomstvei. På bakgrunn av godkjent søknad 
om tiltak i 2010 samt muntlig tillatelse fra Øyer kommune ble adkomstveien etablert samme 
år. At saken tas opp åtte år senere skal ikke legges Heimkollen til last da de ikke har 
opptrådt klanderverdig. Manglende dispensasjonsbehandling fra reguleringsplanen samt 
søknad om fradeling av arealet er en følge av intern saksbehandlingssvikt i kommunen.  
 
Det er knyttet flere problemstillinger til den nye adkomstveien. For det første er det ikke 
blitt behandlet som en søknad om dispensasjon fra formål som felleslekeområde. For det 
andre er den etablerte adkomstveien «større og bredere» enn hva som fremgår av den 
opprinnelige søknaden fra 7.4.2010. Siden lekearealet ikke er dispensert fra 
reguleringsplanens formål utgjør dagens bruk en urettmessig bruk av dette arealet. 
Heimkollen kan ikke legges til last alene da internsvikt i kommunen ikke har fanget opp 
problemstillingen tidligere og følgelig bidratt til å rette opp i forholdene.  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Vurdering: 
Det er gjort analyse av området gjennom ulike kartbaser i GeoMedia Webmap (GLOInnsyn). 
Relevante forhold gjennomgås i det følgende. 
 
Utfylling av adkomstvei: 
Etablering av adkomstveien krever fradeling på 500 m2 av lekeområdet, med andre ord et 
relativt lite areal.  
 
Trafikksikkerhet: 
Adkomstvei i tråd med planen er mindre egnet enn den omsøkte på grunn av skrå og bratt 
avkjøring fra Tuterudvegen som ender tett opp til bygning. Ny adkomstvei vil gi økt 
trafikksikkerhet, spesielt om vinteren ved glatte kjøreforhold.  
 
Trafikksikkerhet er svært viktig og forringelsen av lekeområdet skal være svært stor for at 
dispensasjonen skal anses som en større ulempe enn fordel i denne saken.  
 
Formål som lekeareal:  
I henhold til reguleringsplanen for Øvre Stav punkt 3, plan-id 352a, er det ingen krav om 
opparbeidelse av lekearealet. Lekeområdet er per i dag ikke opparbeidet og det foreligger 
per i dag heller ingen planer opparbeidelser. 
 
Terrenget i området består av bratte skråninger som gjør at lekeområdet er hyppigst brukt 
som akebakke om vinteren. Barn som benytter området som akebakke kan starte 
aktiviteten både fra Tuterudvegen eller lenger inn på lekeområdet. Ved å tillate etablering 
av adkomstvei vil barn og de som benytter seg av området kunne starte aktivitetene inntil 
adkomstveien fremfor Tuterudvegen. Adkomstveien antas å være mindre trafikkert enn 
Tuterudvegen og er følgelig mer trafikksikkert for brukerne av lekeområdet. Bedre 
trafikksikkerhet i forbindelse med bruk av lekeområdet gjør det mer attraktiv og kan bidra til 
økt bruk av området. Dette underbygger formålet med arealet, nemlig som felles 
lekeområde.   
 
Det gjøres oppmerksom på at adkomstveien allerede er etablert og ingen direkte negativ 
berøring av lekeområdet er registrert. Det omsøkte området er heller ikke det bratteste 
området i terrenget og det vurderes dithen at aktivitetsmuligheter derfor ikke er 
innskrenket.  
 
Kulturvernminne og arkeologiske funn: 
På vestsiden av lekeområdet er det registrert en kullgrop merket «R2» som er automatisk 
fredet kulturminne. På grunn av stor avstand mellom «R2» og det omsøkte arealet vurderer 
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Øyer kommune det slik at adkomstveien ikke påvirker kullgropen R2. Øyer kommune ønsker 
likevel å gjøre oppmerksom på dette i forbindelse med høringen.  
 
Andre hensyn: 
Heimkollen har innrettet seg etter godkjennelse om tiltak i 2010 samt muntlig uttalelse fra 
kommunen samme år. Videre er manglende dispensasjonssøknad og fradeling ikke fanget 
opp av systemet. Heimkollen har ikke opptrådt klanderverdig og det anses urimelig å legge 
de til last for intern rutinesvikt.  
 
Dispensasjonsgebyr: 
Etter veiledning fra Øyer kommune leverte Heimkollen inn ny dispensasjonssøknad 
2.3.2018. 
 
Grunnet rutinesvikt i kommunen har ikke søknaden om utfylling til adkomstvei i 2010 blitt 
behandlet, men innsendt situasjonskart stemplet og godkjent. Det har også vært dialoger 
mellom kommunen og søker angående etablering av adkomstveien uten at forhold som 
dispensasjonssøknad og fradeling er kommentert.   
 
Det legges til grunn at innvilget tiltak i 2010 også omfatter utfylling, således etablering av 
adkomstvei. Krav om dispensasjons- og fradelingsgebyr er vurdert til urimelig av to grunner. 
For det første var dispensasjonsgebyret lavere i 2010 og for det andre forutberegnelighet på 
grunn av tidsperspektivet. Det gikk syv år før kommunen ble gjort oppmerksom på forholdet 
og saken har ligget hos kommunen i nærmere ett år. Ileggelse av dispensasjons- og 
fradelingsgebyr åtte år etter at søknaden første gang ble sendt kommunen skaper utrygghet 
og lite forutsigbarhet for brukerne. 
 
Subsidiært: 
Subsidiært anses dispensasjonsgebyret bortfalt etter SAK10 § 7-6 grunnet lang 
saksbehandlingstid. Saksbehandlingstid for dispensasjonssøknader er lovregulert til 12 uker, 
jf. SAK10 §7-4. Dersom fristen ikke overholdes skal gebyret nedskrives med 25 % per uke. 
Gebyret anses nedskrevet til 0 kr da det har gått 8 år.   
 
Tinglysning og heftelser: 
Da gbnr. 102/1/23 er en festetomt er det å foretrekke samt anbefalt at Heimkollen overdrar 
tomten fra eier Hilde Gunn Fonstad. En overdragelse av tomten vil legge til rette for 
sammenføying av det fradelte arealet av gbnr. 102/50 med gbnr. 102/1/23.   
 
Dersom overdragelse ikke er aktuelt, må ønsket fradelt areal fra gbnr. 105/50 tinglyses med 
heftelse som begrenser salg av festetomten gbnr. 102/1/23 uten grunnen til omsøkt 
adkomstveien. Heftelsen vil tydeliggjøre at selv om disse to tomtene ikke sammenføyes kan 
de ikke separert selges eller overdras til andre alene. Dette er for å unngå at lignende tilfelle 
senere skal oppstå.  
 
 
Vurdering etter høring av regionale myndigheter: 
Oppland fylkeskommune svarer i epost 2.5.2018 at de ikke er kjent med at tiltaket kommer 
i berøring med hittil kjente kulturminner, men gjør oppmerksom på at dersom det i 



  Sak 64/18 

 

 Side 45 av 88   

 

forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssone på 5 m. Melding om funn skal snarest sendes kulturminnemyndigheten for å 
avklare om tiltaket kan gjennomføres og evt. vilkår for gjennomføring. 
 
Rådmannen ser ingen grunn til å legge denne informasjonen ut i vedtaket, da utfyllingen 
allerede er gjennomført. Nå gjenstår kun oppmåling.  
 
Fylkesmannen i Oppland svarer i epost 21.6.2018 at de savner vurdering av tiltaket sett hen 
til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, pkt. 5d. 
Dette punktet omhandler kommunens plikt til fullverdig erstatning for omdisponert 
fellesareal eller friområde i bruk eller egnet for lek. 
 
I rpr for å styrke barn og unges interesser i planleggingen lyder pkt. 5d):. «Ved 
omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk 
eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller 
dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b 
ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.» 
 
Rådmannen er av den oppfatning at lekearealet ikke er degradert til noe med mindre verdi 
for frilek, selv om det fradeles 0.5 daa. Som det er nevnt over i saksfremlegget er ikke 
området pr i dag opparbeidet. Det er tilvokst med lauvkjerr, og egner seg best til aking 
vinterstid. Rådmannen legger vekt på at akingen kan fortsette, og at utgangspunktet for 
akeleken trekkes noe vekk fra adkomstvegen inn i boligfeltet. Barn i lek bør ikke være i 
umiddelbar nærhet til trafikken. At det da ligger til rette for at de kan ake fra innkjørselen 
snarere enn fra vegen er bra. For å leke i området sommerstid trengs det noe tilrettelegging 
ved å fjerne vegetasjon. Fradelingen forringer ikke resterende areal, og vektlegges ikke her. 
 
Rådmannen legger til grunn at det ikke er nødvendig å skaffe erstatningsareal for 0,5 daa da 
den totale vurderingen er at lekeområdet, og spesielt akeområdet vintertid, blir tryggere 
med dette tiltaket.  
 
Oppsummering: 
Med bakgrunn i det som er fremlagt og innspill fra regionale myndigheter vurderes det 
dithen at fordelene er klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 (2)-(4).  
 
Imøtekommelse av søknaden betyr dispensasjon fra formål som felles lekeareal til 
adkomstvei for det omsøkte arealet. Dette vil kreve at Øyer kommune søker fradeling av 
500 m2 på lekeområdet med gbnr. 102/50. Kommunen finner det derfor hensiktsmessig at 
dispensasjonssøknaden og søknad om fradeling behandles sammen på høring.   
 
Fradelingssøknad: 
Formannskapet besluttet 10.4.2018 at rådmannen har fullmakt til å overdra det aktuelle 
arealet på gbnr. 102/50 til Heimkollen.  
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Øyer kommune er positivt innstilt til fradeling av det omsøkte arealet på 500 m
2
, se vedlegg 

1. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å 
gi dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen for Øvre Stav, plan-id 352a. 
Innvilget dispensasjon skal være i tråd med situasjonskart og området det gjelder 
er estimert til 500 m2. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 vedtar planutvalget i Øyer kommune 
å fradele ca. 500 m2 fra gbnr. 102/50 og overdra arealet til Roger Heimkollen og 
Silje Bruem. Fradelt tomt skal benyttes som adkomstvei til festetomten gbnr. 
102/1/23. Det kreves enten at  
a. Festetomten, gbnr. 102/1/50, innløses til Roger Heimkollen og Silje Bruem, 

slik at fradelt areal kan sammenføyes med denne.  
Eller 

b. at fradelt areal tinglyses med heftelse. Heftelsen innebærer at fradelt areal 
alene ikke kan overdras til andre uten gbnr. 102/1/23 og motsatt.  

3. Dispensasjons- og fradelingsgebyr bortfaller. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: ANDERS LEDUM 
 

Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/1802     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Ortofoto M 1:2500 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark av 03.09.2017 
Uttalelse fra Øyer Fjellstyre av 31.05.2018 
Tillatelse til tiltak – vedtak fra Øyer kommune av 21.06.2018 
 
Sammendrag: 
Anders Ledum søker tillatelse til å kjøre inntil 2 turer med traktor fra Goppoldemningen 
fram til tomt for nytt naust. Total kjørelengde blir om lag 560 meter. Han skal følge 
etablerte traktorspor for det meste av strekningen. Øyer fjellstyre samtykker til at det kan 
kjøres på allmenningsgrunn. Rådmannen anbefaler søknaden innvilget.   
 
Saksutredning: 
Anders Ledum eier garden Ledum g/bnr 116/1 på Tretten. Til garden hører det et naust i 
nordvest-enden av Goppolvatnet. Naustet står på feste nr. 180 og er en såkalt hevda tomt 
og er avgiftsfritt. Naustet er gammelt og falleferdig.  
 
Ledum har søkt Øyer fjellstyre om godkjenning til å rive det gamle naustet og å sette dette 
opp på ny plassering. Fjellstyret har i møtebok av 17.09.2016 stilt seg positive til saken. Øyer 
kommune har godkjent byggesøknaden slik at han nå kan flytte naustet fra nåværende 
plassering til nordre bredd i vika ved demningen.  
 
I tillatelsen fra Øyer kommune heter det at det gamle naustet skal rives, alle rester fjernes 
og tomta skal ryddes. Bygningsavfall skal leveres til godkjent mottak. Ut-transport av rester 
er planlagt vannveien med båt fram til demningen. Dette fordrer følgelig ingen tillatelser 
etter motorferdselloven.  
 
I forbindelse med oppføring av nytt naust har Ledum søkt tillatelse til å kjøre to turer med 
traktor av en strekning på om lag 300-350 meter. Han skal følge etablerte traktorspor fra 
vegen før demningen, over Goppolåa og fram til godkjent tomt. Det er plan om å 
transportere støpgrus, sement og armeringsjern fram til tomta.  
 
Traktorvegen går på hardbakke hele vegen. Det er et vad som gjør det mulig å krysse 
Goppolåa. Etter oppmåling på kart er strekningen på rundt 560 meter, de siste 70-80 i 
terrenget uten etablerte spor.  
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Lovgrunnlaget: 
Etter §3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel med mindre annet følger direkte av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. §4 definerer hvilke formål som har direktehjemmel. Etter § 6 i Nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan kommunestyret 
eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi 
tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke 
knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før en eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og 
ulemper for natur og naturmiljø. Det følger videre av motorferdselloven at den ikke tar sikte 
på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. Saker vedr. bruk av motorkjøretøyer i 
utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Uttalelser: 
Saken er oversendt Øyer fjellstyre. Jf. fjelloven §12 tredje ledd er det fjellstyret som er tillagt 
beslutningsmyndighet i forhold til motorferdsel som grunndisponering. De har i svar av 
31.05.18 ingen spesielle merknader til søknaden og samtykker som grunneier til at det gis 
tillatelse til kjøring.  
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres.  
 
I Øyer kommune er det er streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Det gjelder 
spesielt barmarkskjøring. Det er likevel gitt dispensasjoner til nødvendige transporter i 
forbindelse med restaurering og vedlikehold av bygninger i fjellet. Dette der transporten kan 
kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten ikke vil føre til slitasje på terreng og 
vegetasjon eller være til vesentlig skade for natur eller naturmiljø. 
 
Anders Ledum planlegger transporten langs etablerte traktorspor, foruten de siste 70 
meter. Rådmannen mener dette ikke medfører særlig risiko for skade eller ulempe for natur 
og miljø, det vil ikke påvirke biologiske og økologiske prosesser i nevneverdig grad. Etter 
oppslag i tilgjengelige databaser er en ikke kjent med at det er sjeldne eller truede arter som 
kan bli berørt av kjøringen. Hensynene nevnt i naturmangfoldloven §§8-12 anses å være 
tilstrekkelig ivaretatt. En er heller ikke kjent med at det er automatisk fredede kulturminner 
langs kjørestrekningen. 
 
Kryssing av Goppolåa må foretas på en slik måte at det ikke blir unødige terrengskader i 
elvekantene og at det ikke oppstår fare for erosjon. Det henstilles om at det brukes traktor 
og tilhenger med dekkutrusting og sporvidde som står i forhold til de etablerte kjøresporene 
slik at en unngår å utvide traktorvegen. Videre bør transporten foretas på et tidspunkt som 
det er tørt for å unngå oppkjøring i terrenget.   
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges Anders Ledum tillatelse til transport av støpegrus, sement og armering 
fram til ny tomt til naust ved Goppoldemningen.  
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer sommer/høst 2018 
2. Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
3. Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig 
4. All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 
5. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 

 
 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG – 
SØKNAD OM LANDINGSTILLATELE PÅ LYNGEN OG TROMSTJØNNET 
SØKER: NIVA - NORSK INSTITUTT FOR VANNFOSKNING 
 

Saksbehandler:  Carl Olav Holen Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/1708     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om løyve til å lande med helikopter av 05.07.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Uttalelse fra Øyer Fjellstyre av 20.07.2018 
 
Sammendrag: 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) søker tillatelse til å lande med helikopter på 
fjellvatnene Lyngen og Tromstjønnet i perioden 01. september til 01. desember 2018 i 
forbindelse med innhenting av vannprøver. Øyer fjellstyre samtykker til at det kan landes 
med helikopter på allmenningsgrunn. Rådmannen anbefaler søknaden innvilget.   
 
Saksutredning: 
NIVA skal undersøke om lag 1.000 innsjøer i Norge for å se på effekter av forurensa luft og 
nedbør. De har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å innhente landingsløyve for helikopter 
på de innsjøene som er omfattet av undersøkelsen. I Øyer gjelder dette Lyngen og 
Tromstjønnet. Iht. søknaden skal prøvene tas fra lufta, eller ved at helikopter med 
pontonger lander på innsjøen og så foretar prøveuttak. Det skal tas ei prøve per innsjø og 
dette skal fortrinnsvis tas midt på vatnet. For å sikre godt flyvær og effektiv logistikk ønsker 
de stående tillatelse i perioden 1. september til 1. desember. 
 
Det er NIVA på vegne av Miljødirektoratet som søker men de ber om at tillatelsen må kunne 
nyttes av den oppdragstaker som skal gjennomføre prøvetagningen. 
 
 
Lovgrunnlaget: 
Etter §3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel med mindre annet følger direkte av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. §4 definerer hvilke formål som har direktehjemmel. Etter § 6 i Nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan kommunestyret 
eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi 
tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke 
knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Lyngen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht. Forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, vedtatt 28.11.1991. 
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Tromstjønnet ligger utenfor de sårbare områdene. Tillatelse til landing på Lyngen må derfor 
vurderes etter bestemmelsene iht. lokal forskriften §5. Denne sier at kommunestyret eller 
anna folkevalgt organ med tillagt myndighet i unntakstilfelle kan tillate kjøring der søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på anna 
måte.  
 
Før en eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og 
ulemper for natur og naturmiljø. Det følger videre av motorferdselloven at den ikke tar sikte 
på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. Saker vedr. bruk av motorkjøretøyer i 
utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Uttalelser: 
Jf. fjelloven §12 tredje ledd er det fjellstyret som er tillagt beslutningsmyndighet i forhold til 
motorferdsel som grunndisponering. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. De har 
i svar av 20.07.18 bemerket at det rundt Lyngen kan være villrein og at ut i september 
foregår det villreinjakt i området. I området rundt Tromstjønnet foregår det elgjakt fra 25. 
september. Det bes om at det tas behørig hensyn og at det holdes utkikk etter rein, at det 
unngås at dyr blir skremt og at jakt ikke blir forstyrret. Det gjøres oppmerksom på at på 
begge vatnene foregår det fiske, både fra båt og land. Det fiskes med både stang, oter og 
garn. Oter og garnfisket er slutt 5. september.  
 
Utover dette har Øyer fjellstyre ingen spesielle merknader til søknaden og samtykker som 
grunneier til at det gis tillatelse til landing.  
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger 
videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres.  
 
I Øyer kommune er det er streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Det gjelder 
spesielt barmarkskjøring og bruk av luftfartøy til oppgaver som ellers kan utføres til fots. Det 
er likevel gitt dispensasjoner til nødvendige transporter i forbindelse med restaurering og 
vedlikehold av bygninger i fjellet. Dette der transporten kan kanaliseres til etablerte 
kjørespor og hvor transporten ikke vil føre til slitasje på terreng og vegetasjon eller være til 
vesentlig skade for natur eller naturmiljø. For lufttransport er det viktig at dette foregår 
skånsomt, særlig med tanke på forstyrrelser for både vilt og beitedyr. 
  
NIVA ønsker å foreta en enkeltlanding på disse to innsjøene, noe som i seg selv ikke vil 
medføre rent fysiske virkninger på naturen. Vannprøvetagning er for så vidt ikke en oppgave 
som ikke kan løses på annen måte, det alternativet som framstår som mest naturlig er at 
dette blir gjort fra båt. En ser samtidig at når NIVA skal foreta prøvetagning fra 1.000 
innsjøer er det behov for å løse dette på en enkel og rasjonell måte.  
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Rådmannen mener dette ikke medfører særlig risiko for skade eller ulempe for natur og 
miljø, såfremt man er bevisst de forhold som bemerkes fra Øyer fjellstyre. Hensynene nevnt 
i naturmangfoldloven §§8-12 anses med det å være tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Av hensyn til allmenne publikumsinteresser er det viktig at Øyer fjellstyre er informert om 
når prøvetagningen vil finne sted. Det bes derfor om at NIVA eller den som skal utføre 
oppdraget varsler fjellstyret i forkant.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges NIVA, eller den som på oppdrag fra NIVA skal foreta vannprøvetagning, 
tillatelse til å lande med helikopter på Tromstjønnet. 
 
Med hjemmel i §5 i Forskrift for motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
innvilges NIVA, eller den som på oppdrag fra NIVA skal foreta vannprøvetagning, tillatelse til 
å lande med helikopter på Lyngen. 
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil én landing per innsjø i perioden 01. september – 01. 
desember 2018 

2. Flyvningen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker, det legges særlig vekt på hensynet til villrein og evt. 
pågående reins- og elgjakt 

3. Øyer fjellstyre skal varsles i forkant av prøvetagningen 
 
 
 
Ådne Bakke Carl Olav Holen 
Rådmann 
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Vedlegg: 
Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 - 2022 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I 2012 kom det en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Etter den nye forskriften skal 
kommunene vedta kommunale målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 
rådyr.  
Med bakgrunn i den nye forskriften ble rettighetshaverne i Øyer og Øyer kommunen enige 
om utarbeide kommunale målsettinger for forvaltningen av hjortevilt. De kommunale 
målsettingene for perioden 2013 – 2017 ble vedtatt i planutvalget 11.06.2013 og revidert 
13.05.2014. Samtidig ble det også satt krav om at bestandsplanene skulle ha konkrete mål 
mht bestandsstørrelse og bestandsutvikling.  
Det ble videre trukket opp noen viktige strategier og tiltak som man mente var viktige for 
forvaltningen av hjortevilt i Øyer. Hjorteviltplanen skal revideres i 2018 og det skal vedtas 
nye målsettinger for perioden 2018 – 2022. Det skal også utarbeides og godkjennes nye 
bestandsplaner for elg og hjort for en ny planperiode. Både de kommunale målsettingene 
og bestandsplanene har en planperiode på 5 år. Det er et krav at målene i bestandsplanene 
skal være i samsvar med de kommunale målsettingene for å bli godkjent.   
 
Hovedmålsettingene som ble vedtatt i 2013/2014 videreføres i de nye målsettingene for 
perioden 2018-2022. I forhold til bestandsstørrelse på elg – som er definert ved en 
bestandsmatrise, så er det som er definert som anerkjent nivå, justert ned fra 0,8 sett elg pr 
jdv til 0,6. Målsettingene for bestandsstørrelser for hjort og rådyr er videreført fra forrige 
plan. 
 
Kunnskapsbasert forvaltning og samarbeid om hjorteviltforvaltningen var trukket frem som 
viktige strategier for forvaltning av hjorteviltet. Dette videreføres i den nye planen.  
 
De kommunale målsettingene er utarbeidet i samarbeid med rettighetshaverne og 
Rådmannen mener at målsettingene man har kommet frem til ivaretar hensynene til andre 
samfunnsinteresser og foreslår med hjemmel § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt at 
planutvalget vedtar planen - Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 
– 2022.  
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Saksutredning: 
I 2012 kom det en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. Etter den nye forskriften skal 
kommunene vedta kommunale målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 
rådyr. 
Med bakgrunn i den nye forskriften ble rettighetshaverne i Øyer og Øyer kommunen enige 
om å starte arbeidet med nye kommunale målsettinger for forvaltningen av hjortevilt. Dette 
arbeidet startet i 2013, samme året som nye bestandsplaner for ny planperiode skulle 
revideres og godkjennes. De kommunale målsettingene for perioden 2013 – 2017 ble 
vedtatt i planutvalget 11.06.2013.  For å komme ajour mht godkjenning av bestandsplanene 
for hjort ble de kommunale målsettingene revidert 13.05.2014. Samtidig ble det også satt 
krav om at bestandsplanene skulle ha konkrete mål mht bestandsstørrelse og 
bestandsutvikling.  
Det ble videre trukket opp noen viktige strategier og tiltak som man mente var viktige for 
forvaltningen av hjortevilt i Øyer. Hjorteviltplanen skal revideres i 2018 og det skal vedtas 
nye målsettinger for perioden 2018 – 2022. Det skal også utarbeides og godkjennes nye 
bestandsplaner for elg og hjort for en ny planperiode. Både de kommunale målsettingene 
og bestandsplanene har en planperiode på 5 år. Det er et krav at målene i bestandsplanene 
skal være i samsvar med de kommunale målsettingene for å bli godkjent.   
 
Hovedmålsettingene som ble vedtatt i 2013 videreføres for perioden 2018-2022. I forhold til 
bestandsstørrelse på elg – som er definert ved en bestandsmatrise, så er det som er definert 
som anerkjent nivå, justert ned fra 0,8 sett elg pr jdv til 0,6. Målsettingene for 
bestandsstørrelser for hjort og rådyr er videreført fra forrige plan. 
 
Kunnskapsbasert forvaltning og samarbeid om hjorteviltforvaltningen var trukket frem som 
viktige strategier for forvaltning av hjorteviltet. Dette videreføres i den nye planen.  
 
Bruk av hjorteviltregisteret som verktøy for en kunnskapsbasert forvaltning var prioritert i 
forrige planperiode. Hjorteviltregisteret har blitt videreutviklet og er tatt i bruk på nye 
områder. I Øyer har man innført ordningen med «sett og skutt», som er en elektronisk 
rapportering av sette og skutte dyr. Også registrering og rapportering av fallvilt i 
hjorteviltregisteret er tatt i bruk. 
 
Det har vært mye fokus på beitegrunnlaget og behovet for samarbeid om forvaltning av 
elgen innenfor årsleveområdet. Helt siden oppstarten av Trekkelgprosjektet i Sør-
Gudbrandsdalen, på begynnelsen av 2000 tallet, har Øyer Østside forvaltningsområde 
jobbet aktivt opp mot sine naboer mht samarbeid og regional forvaltning av elgressursene. 
Dette gjennom møter og utveksling av erfaringer og data om bestandsforhold. Elgen på 
vestsida i Øyer forvaltes gjennom et felles vald med Gausdal. Dette valdet omfatter; 
Samarbeidsorganet for utmarksnæring i Gausdal, Follebu jakt- og okseholdsforening, Roåker 
Jaktforening, Musdal Utmarkslag og Øyer Vestside Jaktforening 
På vestsida, innenfor deler av det som tidligere var omfattet av Dokkfløy elgregion, er det i   
planperioden 2013 – 2017 etablert et regionalt samarbeid om elgforvaltning på 
kommunenivå og på rettighetshaversiden. Dette samarbeidet har resultert i et forprosjekt 
om GPS merking av elg i området Gausdal Vestfjell og området 
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Murudalen/Sjodalen/Randsverk. Dette prosjektet inneholder også metode og opplegg for 
taksering av beiteressursene innenfor dette området. Det er planlagt oppstart av dette 
prosjektet i 2019 og det jobbes p.t. med finansiering av prosjektet. Realisering av dette 
prosjektet vil være et viktig tiltak mht til kunnskapsbasert forvaltning og for et fremtidig 
samarbeid om forvaltning av elgen innenfor årsleveområdet for elgen innen dette området. 
 
Det var satt opp som tiltak for planperioden 2013 – 2017 at det skulle utarbeides metode 
for registrering og vurdering av beitegrunnlaget, beitegrad og beiteskader på skog, og man 
skulle kartlegge beitegrunnlaget i prioriterte områder. Øyer Østside forvaltningsområde 
gjennomførte i samarbeid med Øyer kommune en beitetakst i 2014. Dette etter den såkalte 
Solbrå metoden. Taksten ble gjennomført av SKI (Skogbrukets kursinstitutt). I Øyer hadde 
man hatt en økning i elgbestanden frem til 2009 og det var ønskelig å vurdere både siste års 
beitegrad, og beitegraden de 2 foregående vintrene, for å se om reduksjonen i elgbestanden 
kunne registreres mht beitegrad. Taksten viste at det var og hadde vært for høyt beitepress 
på både furu, bjørk og ROSV – artene og at beitepresset hadde vært høyer de to foregående 
vintrene sammenlignet med resultatet i 2014. Resultatene viste også at det var betydelige 
beiteskader på gran (toppbeiting). For forvaltningen viste rapporten at det var en riktig 
avgjørelse å redusere bestanden i forhold til utviklingen frem til 2009. Da var sett elg pr jdv 
på Øyer Østside 0,91. I 2014 var sett elg pr jdv 0,71 og i 2017 var sett elg pr jdv nede på 
0,55. 
 
Det er et mål å øke beskatningen av rådyrbestanden opp mot tilveksten slik at 
tilveksten/produksjonen i større grad blir tatt ut gjennom jakt. For å lykkes med dette er det 
viktig med gode rutiner og informasjon om rådyrjakt. Det skal derfor i kommende 
planperiode utarbeides rutinebeskrivelser for forvaltningen av rådyr – herunder informasjon 
vedr. ettersøksavtaler, rapportering m.m og informasjon og rutinebeskrivelser vedr. salg av 
jaktkort. 
 
Vurdering: 
Erfaringene med «hjorteviltplanen» – Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i Øyer 
kommune 2013 – 2017 har sålangt vært positive. Det er i dag er større fokus på 
bestandsstørrelse og bestandsutvikling sammenlignet med tidligere. Man ser også at man 
har større fokus på, og en mere analytisk tilnærming til hvordan f.eks avskytingsprofil 
påvirker bestandsstørrelse og bestandsutvikling. I Øyer var det en stor økning i elgbestanden 
i perioden fra 2005/2006 frem til 2009. Da var sett elg pr jdv 0,87. F.o.m 2009 har det vært 
et mål å redusere bestanden av elg.  Som eksempel er bestanden av elg i inneværende 
planperiode (2013-2017) redusert fra 0,76 til 0,56 sett elg pr jdv. 
 
Beitetaksten som ble gjennomført på Øyer Østside i 2014 viste at det var og hadde vært for 
høyt beitepress på både furu, bjørk og ROSV – artene og at beitepresset hadde vært høyer 
de to foregående vintrene sammenlignet med resultatet i 2014. Resultatene viste også at 
det var betydelige beiteskader på gran (toppbeiting). For forvaltningen viste rapporten at 
det var en riktig avgjørelse å redusere bestanden i forhold til utviklingen frem til 2009. De 
kommunale målsetningene for bestandsstørrelse for elg er definert som en bestandsmatrise 
med en gradient fra lave bestandsstørrelser, hvor det er få konflikter i forhold til de 
hensynene som skal ivaretas, til bestandsstørrelser hvor det kreves mer av forvaltningen for 
å ta hensyn til ulike hensynsområder, og til bestandsstørrelser som helt klart vil være kritisk i 
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forhold til et eller flere hensynsområder, samt et nivå med uoptimal produksjon og 
avkastning. Dette vist som uoptimalt nivå, anerkjent nivå, hensynsnivå og kritisk nivå. 
I målsettingene for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune for perioden 2018 – 2022 er 
det som er definert som anerkjent nivå, justert ned fra 0,8 sett elg pr jdv til 0,6. Det som er 
definert som hensynsnivå og kritisk nivå for elgstammen er justert ned tilsvarende. Det er et 
mål at bestanden av hjortevilt stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som 
bærekraftig. I forhold til dette mener rådmannen at det er riktig å justere ned målsettingen 
for bestandsstørrelser på elg i Øyer. Bestandsmatrisen for elg for perioden 2018 – 2022 er 
også mere i samsvar med det som i dag vurderes som et anerkjent nivå for 
bestandsstørrelse for elg i Øyer. Man har også hatt en vinter med betydelig viltpåkjørsler på 
jernbanen i Øyer. 
 
Fellingsstatistikken for hjort i Øyer viser at bestanden av hjort har vært økende fra 80 tallet 
og frem til i dag. Dette skyldes at det har vært liten tradisjon for å jakte hjort og det har blitt 
skutt mindre hjort enn tilveksten, samtidig som det også har vært innvandring av hjort fra 
andre områder hvor hjorten har etablert seg. Fram til 2012 var også jakttida på hjort en 
medvirkende årsak til at det ble jaktet lite hjort. Det er på Øyer vestside man har den største 
bestanden av hjort i Øyer, men det har også etablert seg hjort på Øyer Østside. I løpet av de 
5 siste årene er det i gjennomsnitt felt 4 hjorter på Øyer Østside og 12 hjorter på Øyer 
Vestside. Rådmannen mener at det er viktig at bestanden av hjort stabiliseres innenfor et 
nivå som til enhver tid vurderes som bærekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i 
forhold til andre samfunnssektorer og at avskytingen kommer opp på nivå med tilveksten og 
skjer gjennom rettet avskyting. 
 
Rådyrbestanden har større årlige variasjoner enn elg og hjort og påvirkes i større grad av 
predasjon og annen avgang. Det har vært et mål å øke beskatningen av rådyrbestanden opp 
mot tilveksten slik at tilveksten i større grad blir tatt ut gjennom jakt. 
For å lykkes med dette er det viktig med gode rutiner og informasjon om rådyrjakt. Det er 
derfor etter rådmannens vurdering positivt at det i kommende planperiode utarbeides 
rutinebeskrivelser for forvaltningen av rådyr – herunder informasjon vedr. ettersøksavtaler, 
rapportering m.m og informasjon og rutinebeskrivelser vedr. salg av jaktkort. 
 
For at man skal lykkes med forvaltningen av hjorteviltet, og nå de nasjonale og de lokale 
fastsatte målsetningene, er det nødvendig med en kunnskapsbasert forvaltning. Dette 
gjelder de bestandsrelaterte målsettingene, de næringsmessige, i forhold til beitegrunnlaget 
og videre i forhold målsettingene knyttet til andre samfunnsinteresser som skogskader og 
viltpåkjørsler. 
En mest mulig kunnskapsbasert forvaltning er viktig for både kommunen som kommunal 
viltmyndighet og for rettighetshaverne som står for den praktiske forvaltningen.  
Bruk av hjorteviltregisteret som verktøy for en kunnskapsbasert forvaltning av hjorteviltet vil 
etter rådmannens vurdering også være viktig i fremtiden. 
 
Beitegrunnlaget er avgjørende for hvor mye hjortevilt man kan ha i et område. Selv om man 
har en sunn hjorteviltbestand i Øyer, så er det viktig å ha best mulig kunnskap om 
beitegrunnlaget og om trekk og arealbruk. Det er videre et mål at bestandene av hjortevilt 
skal tilpasses et nivå som minimaliserer hjorteviltskader på skogen. Både elg og hjort 
benytter seg av store leveområdet og vi vet at elgen i vår region har lange sesongtrekk. 
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Dette er en utfordring for forvaltningen. Leveområdene til elgen går over så vel vald som 
kommunegrenser og skal man lykkes med en mest mulig enhetlig – bærekraftig forvaltning 
så må man etter rådmannens vurdering samarbeide om hjorteviltforvaltningen over 
kommunegrensene.  
 
Elgen på vestsida i Øyer forvaltes gjennom et felles vald med Gausdal. Dette valdet 
omfatter; Samarbeidsorganet for utmarksnæring i Gausdal, Follebu jakt- og 
okseholdsforening, Roåker Jaktforening, Musdal Utmarkslag og Øyer Vestside Jaktforening 
På vestsida, innenfor deler av det som tidligere var omfattet av Dokkfløy elgregion, er det i   
planperioden 2013 – 2017 etablert et regionalt samarbeid om elgforvaltning på 
kommunenivå og på rettighetshaversiden. Dette samarbeidet har resultert i et forprosjekt 
om GPS merking av elg i området Gausdal Vestfjell og området 
Murudalen/Sjodalen/Randsverk. Dette prosjektet inneholder også metode og opplegg for 
taksering av beiteressursene innenfor dette området. Realisering av dette prosjektet vil 
etter rådmannens vurdering være et viktig tiltak mht til kunnskapsbasert forvaltning og for 
et fremtidig samarbeid om forvaltning av elgen innenfor årsleveområdet for dette området. 
 
 
De kommunale målsettingene er utarbeidet i samarbeid med rettighetshaverne og 
Rådmannen mener at målsettingene man har kommet frem til ivaretar hensynene til andre 
samfunnsinteresser, og foreslår at Planutvalget vedtar planen - Målsettinger for forvaltning 
av hjortevilt i Gausdal kommune 2018 – 2022.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar planutvalget i Øyer - 
Målsettinger for forvaltning ar hjortevilt i Øyer kommune for perioden 2018 – 2022. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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Vedlegg: 
Bestandsplan for elg 2018 – 2022 – Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 - 2022 
 
Sammendrag: 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort søker om godkjenning av bestandsplan for 
elg for perioden 2018 – 2022. 
Det søkes om en totalkvote på 1100 dyr for planperioden. Det er et mål å stabilisere 
bestanden av elg på et nivå tilsvarende 0,5 sett elg pr jdv. Etter rådmannens vurdering vil 
omsøkt kvote for planperioden, planlagt avskytingsprofil og målsetting mht 
bestandsstørrelse og utvikling ivareta målene som er satt i bestandsplanen og de 
kommunale målsettingene for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune.  Rådmannen 
foreslår med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, at planutvalget 
godkjenner bestandsplan for elg for Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort  for 
perioden 2018 – 2022. 
 
Saksutredning: 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort søker om godkjenning av bestandsplan for 
elg for perioden 2018 – 2022. 
Iht forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunene godkjenne en flerårig, maksimalt 5 
årig, bestandsplan for elg. Planen skal inneholde målsettinger for bestandsutvikling og 
bestandsstørrelse og en plan for årlig avskyting fordelt på alder og kjønn. Når godkjent 
bestandsplan foreligger skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperioden 
som valgfrie dyr. Det har vært et mål innen forvaltningen av hjortevilt at et større ansvar for 
forvaltningen skal legges på rettighetshaverne og at en skal stimulere til en bestandsvis 
forvaltning. Planens målsettinger skal være i samsvar med kommunens målsettinger for 
forvaltning av hjortevilt. 
Nedenfor følger en oversikt over målsettingene i Bestandsplan for elg 2018 – 2022 for Øyer 
Østside forvaltningsområde for elg og hjort.   
Hovedmål 
Målet for elgforvaltningen innen planområdet de neste 5 år er: 

- En riktig sammensatt og mest mulig produktiv elgstamme, med en størrelse som 

gjenspeiler bærekraftig utnyttelse av tilgjengelig beite og hensynet til biologisk 

mangfold. 
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- Minst mulig beiteskader på skog og innmark. 

- Redusere påkjørsler på veg og jernbane til et minimum. 

 
Det er et mål å øke andelen produksjonsdyr i elgstammen, og dermed heve 
gjennomsnittsalderen og produktiviteten. 
 
I løpet av perioden er det et mål at data fra sett elg skal vise: 
Kalv pr Kalvku:  Skal øke fra dagens 1,10 
Ku pr okse:  1,50 
 
Bestandsmål – Bestandsstørrelse, sammensetning og avskytning 
Bestandsstørrelsen skal være bærekraftig, med spesiell fokus på utviklingen av 
vinterbeitene. Etter en bestandsreduksjon de siste årene er det et mål å stabilisere 
bestanden tilsvarende 0,5 sett elg pr jdv.  Resultatene fra Trekkelgprosjektet viser at det 
nødvendigvis ikke er sammenheng mellom bestand under jakt (sett elg) og vinterbestand. 
Det er et mål å vurdere bestandsstørrelsen regionalt, i samarbeid med rettighetshavere i 
nabokommuner. 
 
I planperioden tas det sikte på å ta ut: 
15 % eldre ku ( 2 ½ og eldre) 
20 % eldre okser (2 ½ og eldre)  
65 % kalv /ungdyr 
 
Kvote 
Det søkes om en totalkvote på 1100 dyr for planperioden. Målet er et uttak av 180 dyr pr år, 
men det gjøres likevel en totalvurdering av kvoten hvert år. Vurderingen skal bygge på 
avskytingsdata, sett elg, og ellers opplysninger om beiteskader og ulykker med bil og 
jernbane. 
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Bestandsutvikling – Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort 

 
Fig. Utvikling i elgbestanden innen Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort - vist 
som sett elg pr jdv for perioden 2002 – 2017 
 
Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt 
Som nevnt innledningsvis skal målsettingene i bestandsplanene være i samsvar med de 
kommunale målsettingene. Det er vedtatt nye målsettinger for forvaltning av hjortevilt i 
Øyer for perioden 2018 – 2022.  
Mål for bestandsstørrelse for elg er vist som bestandsmatrise for elg. 

 
 
Fig. Bestandsmatrise -  nivå for bestandsstørrelser i  Gausdal kommune  (sett elg pr 
jegerdagsverk) vist som uoptimalt nivå, anerkjent nivå, hensyns nivå  og kritisk nivå. 

Kritisk nivå 

Hensyns nivå 

Anerkjent nivå 

Uoptimalt nivå 
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De kommunale målene for bestandsstørrelse skal ta hensyn til bestandsmessige forhold som 
kondisjon og helsetilstand, beitegrunnlaget, trafikkulykker, beiteskader på jord og skog med 
mer.  Det betyr at det vil være en gradient fra lave bestandsstørrelser, hvor det er få 
konflikter i forhold til de hensynene som skal ivaretas, til bestandsstørrelser som helt klart 
vil være kritisk i forhold til et eller flere hensynsområder. Dette vist som uoptimalt nivå, 
anerkjent nivå, hensynsnivå og kritisk nivå. Innenfor bestandsstørrelser definert som 
anerkjent nivå, fra 0,2 sett elg pr jdv til 0,6 sett elg pr jdv, vil en bestandsplan bli godkjent 
hvis den tilfredsstiller de forvaltningsmessige og formelle kravene til planen. 
Når det gjelder Hovedmålsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune vises det til - 
Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 – 2022, kap. 7. 
 
 
Vurdering: 
Etter den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt skal kommunen vedta kommunale 
målsettinger for utviklingen i hjorteviltbestandene. Det er også et krav at bestandsplanene 
skal ha målsettinger om bestandsutviklingen. Etter rådmannens vurdering er det viktig at 
disse målsettingene er konkrete og etterprøvbare. I Øyer kommune har man valgt å benytte 
sett elg pr jdv som indikator for bestandsstørrelse, og knyttet de kommunale målsettingene 
og målsettingene i bestandsplanene til dette. Innen Øyer Østside forvaltningsområde var 
det en økning i elgbestanden i perioden fra 2005/2006 til 2009. I 2009 var sett elg pr jdv 
0,91. Siden 2009 har det vært en betydelig reduksjon av elgbestanden innen Øyer Østside 
forvaltningsområde. I 2017 var sett elg pr jdv 0.55.  Det er et mål å stabilisere elgbestanden 
tilsvarende 0,5 sett elg pr jdv for planperioden 2018 – 2022 (gjennomsnitt). Etter 
rådmannens vurdering har det vært riktig å redusere bestanden av elg innen Øyer Østside 
forvaltningsområde. Det er positivt at Øyer Østside forvaltningsområde har hatt en 
langsiktig strategi på dette og således greid og opprettholdt produksjonen i elgstammen. 
Dette er viktig i forhold til en optimal utnyttelse av beiteresursene. Målet om å 
opprettholde en mest mulig produktiv bestand er videreført i kommende planperiode, og 
det er etter rådmannens vurdering positivt. Det er et mål å stabilisere bestanden av elg på 
et nivå tilsvarende 0,5 sett elg pr jdv. Dette er i samsvar med de kommunale målsettingene 
for forvaltning av elg og vil etter rådmannens vurdering være et bærekraftig nivå på lang 
sikt. Dette med hensyn til både bestandens kvalitet og produktivitet, beitegrunnlaget og i 
forhold til virksomheter i andre samfunnssektorer. Rådmannen mener videre at omsøkt 
kvote for planperioden og planlagt avskytingsprofil vil ivareta målene som er satt i 
bestandsplanen og de kommunale målsettingene for forvaltning av hjortevilt. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for elg 
for Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort for perioden 2018 – 2022. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018 - 2022 - ØYER ØSTSIDE 
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ELG OG HJORT 
 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K46  
Arkivsaksnr.: 18/1810     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Bestandsplan for hjort 2018 – 2022 – Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 - 2022 
 
Sammendrag: 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort søker om godkjenning av ny bestandsplan 
for hjort for perioden 2018 – 2022.  Kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig, 
bestandsplan for hjort. Planen skal inneholde målsettinger for bestandsstørrelse, 
bestandsutvikling og en plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. 
Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens målsettinger for å bli godkjent.  
Hjortebestanden på Øyer Østside er begrenset. Øyer Østside forvaltningsområde ønsker 
ikke å bygge opp noen stor bestand av hjort. Bestanden av hjort skal holdes på dagens nivå 
eller reduseres. Det søkes om en totalkvote på 80 dyr, 16 dyr pr. år. 
Rådmannen mener målsettingene i Bestandsplanen for hjort for Øyer Østside 
forvaltningsområde er i samsvar med de kommunale målsettingene. Rådmannen mener 
videre at omsøkt kvote for planperioden og planlagt avskytingsprofil vil ivareta målene som 
er satt i bestandsplanen og målsettingene for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune.  
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, at 
planutvalget godkjenner bestandsplan for hjort for Øyer Østside forvaltningsområde for elg 
og hjort for perioden 2018 – 2022. 
 
Saksutredning: 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort søker om godkjenning av ny bestandsplan 
for hjort for perioden 2018 – 2022. Kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig, 
bestandsplan for hjort. Planen skal inneholde målsettinger for bestandsstørrelse, 
bestandsutvikling og en plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. 
Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent.  
 
Nedenfor følger en oversikt over målene som er satt i bestandsplanen – mål for 
bestandsstørrelse,  bestandsutvikling og avskyting.  
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Mål for bestandsstørrelse og bestandsutvikling 
Hjorten er en forholdsvis ny art i forvaltningsområdet. Bestanden er begrenset. Øyer Østside 
forvaltningsområde ønsker ikke å bygge opp noen stor bestand av hjort. Bestanden av hjort 
skal holdes på dagens nivå eller reduseres. 
 
Mål for avskyting 
Eldre hann – 25 % 
Eldre hunn – 25 % 
Ungdyr / kalv – 50 % 
 
Kvote 
Det søkes om en totalkvote på 80 dyr i planperioden – 16 dyr pr. år. 
 
Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt: 
 
Det er et mål at bestanden av hjort stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes 
som bærekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i andre 
samfunnssektorer, og at avskytingen kommer opp på nivå med tilveksten og skjer gjennom 
rettet avskyting. 
 
Vurdering: 
Etter den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt skal kommunen vedta målsettinger for 
utviklingen av hjorteviltbestandene og bestandsplanene skal være i samsvar med disse for å 
bli godkjent. Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort ønsker ikke å bygge opp noen 
bestand av hjort som er særlig større enn dagens bestand. Bestanden av hjort skal holdes på 
dagens nivå eller reduseres. Bestanden av hjort på Øyer Østside er begrenset og vil følgelig 
etter rådmannens vurdering ikke være i konflikt med hensynsområdene som de kommunale 
målsettingene skal ivareta. Sammenlignet med Øyer vestside er det mindre «hjorteterreng» 
på Øyer østside og det er liten tradisjon for å jakte hjort. Elgjakta har en sterk posisjon og 
elgjakta og forvaltning av elgen har vært prioritert. Dette som grunnlag for en stabil 
avkastning og en sunn økonomisk og rekreasjonsmessig utnytting. Etter rådmannens 
vurdering er dette en naturlig og riktig prioritering.  
Rådmannen mener at Bestandsplanen for hjort for Øyer Østside forvaltningsområde er i 
samsvar med målsettingen for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune og ivaretar 
hensynene til bestandsmessige forhold, beitegrunnlaget, skader på skog og omfanget av 
viltulykker. Rådmannen mener videre at omsøkt kvote for planperioden og planlagt 
avskytingsprofil vil ivareta målene som er satt i bestandsplanen og målsettingene for 
forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 – 2022. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for hjort 
for Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort for perioden 2018 – 2022. 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018 - 2022 - ØYER VESTSIDE 
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR HJORTEVILT 
 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K46  
Arkivsaksnr.: 18/1811     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Bestandsplan for hjort 2018 – 2022 – Øyer Vestside forvaltningsområde for hjortevilt. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 – 2022. 
 
Sammendrag: 
Øyer vestside forvaltningsområde for hjortevilt søker om godkjenning av ny bestandsplan 
for hjort for perioden 2018 – 2022.  Kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig, 
bestandsplan for hjort. Planen skal inneholde målsettinger for bestandsstørrelse, 
bestandsutvikling og en plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. 
Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens målsettinger for å bli godkjent.  
Hjortebestanden på Øyer vestside har økt de siste årene og det er et mål at bestanden 
stabiliseres på et nivå tilsvarende 0,2 sett hjort pr jdv. Det søkes om en totalkvote på 90 dyr,  
18 dyr pr. år. 
Rådmannen mener målsettingene i Bestandsplanen for hjort for Øyer vestside 
forvaltningsområde er i samsvar med de kommunale målsettingene. Rådmannen mener 
videre at omsøkt kvote for planperioden og planlagt avskytingsprofil vil ivareta målene som 
er satt i bestandsplanen og målsettingene for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune.  
Rådmannen foreslår med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, at 
planutvalget godkjenner bestandsplan for hjort for Øyer vestside forvaltningsområde for 
hjortevilt for perioden 2018 – 2022. 
 
Saksutredning: 
Øyer Vestside forvaltningsområde for hjortevilt søker om godkjenning av ny bestandsplan 
for hjort for perioden 2018 – 2022. Kommunen kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5 årig, 
bestandsplan for hjort. Planen skal inneholde målsettinger for bestandsstørrelse, 
bestandsutvikling og en plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på alder og kjønn. 
Planens målsetting skal være i samsvar med kommunens mål for å bli godkjent.  
 
Nedenfor følger en oversikt over målene som er satt i bestandsplanen – mål for 
bestandsstørrelse,  bestandsutvikling og avskyting.  
 
Mål for bestandsstørrelse og bestandsutvikling 
Det er et mål at bestanden av hjort reduseres noe i forhold til dagens nivå. Ut fra sett 
hjortregistreringene skal bestanden av hjort i planperioden ligge på 0,2 sett hjort pr jdv. 
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Gjennom rettet avskyting vil hjortebestanden forvaltes slik at det oppstår en riktig 
sammensatt og høyproduktiv bestand med 60 % hunndyr og 40 % hanndyr. Det er videre en 
målsetting at det skal være 20 % kronhjort i stammen.  
 
 
Mål for avskyting 
Eldre hann – 37,5 % 
Eldre hunn – 25 % 
Ungdyr / kalv – 37,5 % 
Kjønnsfordeling – 60 % hanndyr og 40 % hunndyr 
Kvote 
Det søkes om en totalkvote på  90 dyr i planperioden – 18 dyr pr. år. 
 
I forrige bestandsplanperiode for 2014 – 2018 ble den årlige kvoten økt fra 8 dyr til 16 dyr pr 
år. Registrering av sett hjort viser et bestandsnivå på hjort ved planens utløp på 0,33 sett 
hjort pr jdv. Det fremgår av sett hjort registreringene at det er stor variasjon fra år til år og 
mellom jaktfeltene. Det er grunn til å tro at dyrene flytter en del på seg, særlig mellom 
Musdal og Roåker. 
 
Kommunale målsettinger for forvaltning av hjortevilt: 
Det er et mål at bestanden av hjort stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes 
som bærekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i andre 
samfunnssektorer og at avskytingen kommer opp på nivå med tilveksten og skjer gjennom 
rettet avskyting.  
 
Vurdering: 
Etter den nye forskriften om forvaltning av hjortevilt skal kommunen vedta målsettinger for 
utviklingen av hjorteviltbestandene og bestandsplanene skal være i samsvar med disse for å 
bli godkjent. Hjorteviltbestanden på Øyer vestside har økt de siste årene. Dette er en trend 
som man ser i mange områder hvor hjorten har etablert seg – man greier ikke å skyte ut 
tilveksten. Det er viktig at man får forvaltet hjorten på en bærekraftig og effektiv måte og at 
man har kontroll på bestandsutviklingen. Observasjoner og sett hjort registreringene viser 
også at man får større konsentrasjoner av hjort i enkelte områder. Dette er en utfordring  og 
det er viktig at rettighetshaverne legger til rette for at tilveksten i bestanden kan tas ut 
under jakt og at bestandsplanen tar høyde for dette. Sett hjort registreringene på Øyer 
vestside viser at bestanden av hjort er  noe høyere enn målsettingen som er satt for 
planperioden. Selv om hjortekvotene ble doblet i forrige planperioden, så mener 
rådmannen at det er riktig at kvotene økes til 90 dyr for planperioden 2018 – 2022. 
 
Rådmannen mener at Bestandsplanen for hjort for Øyer vestside forvaltningsområde er i 
samsvar med målsettingene for forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune og ivaretar 
hensynene til bestandsmessige forhold, beitegrunnlaget, skader på skog og omfanget av 
viltulykker. Rådmannen mener videre at omsøkt kvote for planperioden og planlagt 
avskytingsprofil vil ivareta målene som er satt i bestandsplanen og målsettingene for 
forvaltning av hjortevilt i Øyer kommune 2018 – 2022. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for hjort 
for Øyer vestside forvaltningsområde for hjortevilt for perioden 2018 – 2022. 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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REFERATER - PLANUTVALGET 21.08.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/1831     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Dyrenes Røst datert 13.06.2018: ANGÅENDE GJESS OG PÅSTÅTT 
SMITTEFARE  

 Brev fra Fylkesmannen i Oppland datert 18.06.2018: IVERKSETTELSE AV 
SKADEFELLING AV BJØRN 

 Brev fra Fylkesmannen i Oppland datert 19.06.2018: BEDRE BRUK AV 
FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG 

 Brev fra Landbruksdepartementet datert 02.07.2018: UTVEKSLING AV INFORMASJON 
I DYREVELFERDSSAKER OG VILKÅR FOR BEITETILSKUDD. SAMARBEIDSAVTALE 
MELLOM MATTILSYNET OG LANDBRUKSDIREKTORATET. 

 Brev fra Miljødirektoratet datert 02.07.2018: AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKADEFELLING 
AV ULV I RINGEBU OG ØYER KOMMUNE 

 Brev fra Fylkesmannen i Oppland datert 20.07.2018: NYE ESTIMATER AV 
SKOGTILVEKSTEN I OPPLANDSKOMMUNENE 

 Brev fra Øyer fjellstyre datert 24.07.2018: TAKSERING AV RYPE 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
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PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK  - SLUTTBEHANDLING 
 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201701  
Arkivsaksnr.: 17/93     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, sist revidert 9.8.2018 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 9.8.2018 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse sist revidert 10.7.2018 
5. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer 
6. Flom- og skredvurdering datert 5.6.2018, - Norconsult AS 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU- sak 72/12 
 
Sammendrag: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Engemark – del av gbnr. 21/3, med plankart og bestemmelser sist revidert 9.8.2018, med 
rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for 
kommunal behandling av Areal + AS 
på vegne av Johs. L Nermo og 
Christel H. Rønning.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i gjeldende 
kommunedelplan for Øyer Sør.  
 
Planområdet er begrenset av 
Gamlevegen i vest, Enge gård i sør, 
Nermo golf i øst og Moen i nord. 
Området er vist m/ stiplet linje på 
kartet over. 
 
PLANSTATUS 
Området er disponert til boliger i 
godkjent kommunedelplan for Øyer 
sør, felt B8B og del av B8C, se 

PLANOMRÅDE 
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under, med Engemark – Gamlevegen, midt i utsnittet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeområdene B8 b og B8 c ligger øst for Gamlevegen i hht  
utsnitt av Kommunedelplan for Øyer sør, se utsnitt over.  

PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye boligtomter for frittliggende boliger,  
– småhusbebyggelse, vegnett og grøntstruktur.  Miljøet og kulturlandskapet langs 
Gamlevegen skal bevares og tas hensyn til som «den gamle kongeveg» med kulturhistorisk 
verdi. 
 
PLANPROSESS 
Reguleringsplan for Engemark ble behandlet i møte i planutvalget 17.10.2017, sak 72/17 og 
vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Naboer, berørte parter og regionale myndigheter ble 
varslet om offentlig ettersyn i brev av 23.10.2017 og annonse i ByAvis 26.10.2017. Frist for å 
komme med merknader var 8.12.2017. Det kom 7 merknader ved offentlig ettersyn. NVE 
fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av at området ligger innenfor aktsomhetsområde 
for jord- og flomskred.  

Innsigelse og merknader er gjennomgått og gjengitt i sammendrag med rådmannens 
kommentarer som eget vedlegg. På grunnlag av innsigelse fra NVE er det foretatt flom- og 
skredvurdering, jf. vedlagt rapport datert 5.6.2018 fra Norconsult AS. Denne er forelagt NVE 
som i brev av 4.7.2018 uttrykker at innsigelse nå kan bortfalle.  
Reguleringsplan for Engemark legges derfor frem for sluttbehandling i planutvalget og 
kommunestyret.  
 
Vurdering: 
De merknadene som er kommet til planforslaget ved offentlig ettersyn, er gjengitt i 
sammendrag, vurdert og kommentert. På bakgrunn av vurderinger, er merknader tatt til 
orientering eller innarbeidet i planforslaget, se vedlegg 5.   

B8b og B8c 

GAMLEVEGEN 
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PLANFORSLAGET 
På bakgrunn av merknader og innsigelse ved offentlig ettersyn er det foretatt utredninger 
for å imøtekomme grunnlaget for innsigelse fra NVE. Krav og anbefalinger er innarbeidet i 
bestemmelser og oppdatert ROS-analyse.  
 
Teknisk infrastruktur  
Kapasitet for VA er usikkert og på bakgrunn av økning i antall enheter oppgitt ved oppstart 
av planarbeidet, vil en økning på inntil 11 enheter kunne få konsekvenser for levering av 
vann og trykkforhold. For disse må det etableres egne trykkforsterkere for å få 
tilfredsstillende trykk, - jfr. merknad fra VA, Øyer kommune. Kommunen tar ikke ansvar for 
etablering og drift av disse, kfr. for øvrig vedlegg 5 merknader i sammendrag med 
rådmannens kommentarer.  
 
Gang- og sykkelveg/fortau 
Fortau/gang- og sykkelveg er foreslått tatt ut av planen, se rådmannens kommentar i 
merknad pkt. 4 i merknader i sammendrag. Behov for fortau/gang og sykkelveg er vurdert 
og pr. dato er det foretatt en gjennomgang med forslag til tiltak som skal ivareta 
trafikksikkerhet. Fartsgrensen i området er 30 km/t. Det er i planbestemmelser foreslått 
vilkår før utbygging kan igangsettes skal utbygger av områdene sikre fremtidig areal til 
fortau eller gang- og sykkelveg langs Gamlevegen, jf. pkt 7.2. Før boligene kan tas i bruk skal 
nyetablering av veg i Jevnegruva m ed gang- og sykkelveg være etablert. Gjennom 
utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen likevel tillate 
utbygging før etablering av anlegget, jr. pkt 7.3.  
 
Behov for gang- og sykkelveg langsmed Gamlevegen vil bli tatt opp i forbindelse med 
revisjon av kommunedelplan Øyer sør. En regulering av fortau/gang- og sykkelveg langs 
Gamlevegen og gjennomføring med opparbeiding av denne, må tas opp dersom det 
kommer nye boligområder langsmed Gamlevegen.  
 
Arealutnyttelse 
På bakgrunn av merknader fra regionale myndigheter er det i tabell bestemmelse 2.1 
foreslått endring av område BF4 med 2 enheter i stedet for 1 som oppgitt ved 1. gangs 
behandling. Økning av arealutnyttelse heves fra 25 % BYA til 35 % BYA. Merknader til tetthet 
og bedre utnyttelse enn til eneboliger er kommentert i vedlagt merknader i sammendrag 
med rådmannens kommentarer, vedlegg 5.  
 
Lek 
Forslagsstiller ønsker ikke å omlokalisere lekeplass. Flytting av lekeplass vil gi dårligere 
solforhold for lekearealet. Det foreslås lagt inn en vegetasjonssone på 3 m. mellom lekeplass 
og kjøreveg. For at dette skal gi den nødvendige avstand og sikring mot adkomstveg må 
vegetasjonsskjerm opparbeides med beplantning. Dette tas inn som rekkefølgekrav under 
lekeplass at opparbeiding av vegetasjonsskjerm mot veg ved lekeplass skal skje samtidig 
med opparbeidelse av lekeplass.  
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Innsigelse 
NVE fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av at planområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred.  Det var ikke vedlagt fagrapport som avklarer 
reell fare for skred eller regulert inn hensynssone skred/gitt planbestemmelser som hindrer 
tiltak. Skredfaren var heller ikke tilstrekkelig vurdert i ROS-analysen.  
 
På bakgrunn av NVE’s innsigelse har Norconsult AS utarbeidet en flom- og skredutredning 
datert 5.6.2018. Denne er oversendt NVE til uttalelse. I brev av 4.7.2018 gir NVE et tilsvar på 
utredningen og NVE frafaller innsigelse til planen på grunnlag av rapport fra Norconsult, - 
Flom- og skredutredninger, datert 5.6.2018.  
 
Etter anbefaling fra NVE og Norconsult, er det tatt inn bestemmelse om overvann i pkt 1.8 
og under pkt 4 – Grønnstruktur. 
 
Ros-analyse 
Forholdet til jord- og flomskred/overvann og behov for tiltak er svart ut i rapport fra 
Norconsult AS, datert 5.6.2018. ROS-analyse er revidert 10.7.2018 på grunnlag av denne og 
følger vedlagt.   
 
Støy 
Det er gjort rede for vurderinger av støy i merknader i sammendrag, rådmannens 
kommentarer under merknad 1 – støy. På grunn av manglende støydata/støyberegninger og 
ÅDT er det vist til tilgrensende veger, - se vedlegg 5 - merknader i sammendrag.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelser følger av Utbyggingsprogram Kommunedelplanen Øyer sør 2008-
2011, vedtatt 25.9.2008.  Rekkefølgebestemmelser, er innarbeidet i bestemmelsene: 
«Før boligene tas i bruk skal nyetablering av veg i Jevnegruva med gang- og sykkelveg være 
etablert. Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan 
kommunen likevel tillate utbygging før etablering av anlegget.»  
 
OPPSUMMERING 
Merknader fra offentlig ettersyn er gjennomgått, og innarbeidet i planen ved 
sluttbehandling for de merknadene som tas til følge. Innsigelse til planen fra NVE er svart ut 
og tiltak innarbeidet.  
 
På denne bakgrunn legger rådmannen planforslaget frem for politisk behandling med 
følgende endringer innarbeidet i planforslaget etter det offentlige ettersynet:  
 
PLANKART 

- Lekeplass foreslås flyttet 3 m mot øst med en vegetasjonsskjerm mellom lekeplass og 
veg.  

- Vegbredde Gamlevegen angis med 5 m. bredde 
- Fortau tas ut av planen 
- Det avsettes et areal med bredde 9 m. til «Annet vegareal» for eventuelt fremtidig 

etablering av gang- og sykkelveggjennom planområdet parallelt med Gamlevegen 
- Adkomst fra Gamlevegen til BF1-3 strammes opp 
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- Frisiktlinjer tegnes inn ved avkjøringer/adkomstveger fra Gamlevegen 
 

 
REGULERIGNSBESTEMMELSER 

- Reguleringsbestemmelser er gjennomgått mht samsvar med regelverk for parkering/ 
beregning av grad av utnytting mv. 

- Pkt 1.1  
Samferdsel og teknisk infrastruktur,  -  Fortau, offentlig er tatt ut.  
Nye hensynssoner:   -  Sikringssone H140 frisikt 
      -  Støysone H220 (gul støysone) 

- Pkt 1.4 Tekst for gjerder omarbeidet 
- Pkt 1.5 Tekst endret ved at flaggstenger tillates og tas ut av bestemmelsen. 
- Pkt 1.8 Tekst og innhold endret, - bestemmelser «Øvrig» erstattes med ny 

bestemmelse om «Overvann» 
- Pkt 1.9 Byggesak, målestokk situasjonsplan endres til 1:200 (fra 1:500), samt 

referanse til veileder grad av utnytting H2300 MD 
- Pkt 1.10 Ny bestemmelse om universell utforming 
- Pkt 2.1 Tabell antall enheter endret/forenklet. 
- Pkt 2.2 Grad av utnytting økes til 35 % BYA 
- Pkt 2.3 Tekst renovasjon suppleres med plassering i forhold til veg og at etablering av 

renovasjonspunkt avtales med renovatør. 
- Pkt 2.4 Tekst grunnutrustning endres med følgende tekst:  

Lekeplass skal som minimum inneholde:  
- Møteplass på min 25 m2 med bord og benker for barn og voksne som er godt  
  skjermet mot vær og vind 
- Sandkasse min 10 m2 med sand som er mulig  «å bake» med  
- Minimum tre lekeapparater (huske, sklie, rollelek osv.). 

- Pkt 3.4 Fortau tas ut, - renummerering av pkt 3.5 til 3.4.  
- Pkt 4 tillegg: 

I GF_1 skal det etableres nødvendig tiltak for å hindre at flomvann fra omgivelsene 
når eksisterende og ny bebyggelse. Tiltak skal gjennomføres i tråd med rapport 
«Flom- og skredvurdering» fra Norconsult AS datert 5.6.2018.  

- Pkt 5 grønnstruktur, - tillegg som i punkt over.  
- Pkt 5.2 Krav til opparbeidelse av vegetasjonsskjerm mellom lekeplass og kjøreveg.  
- Pkt 6 Hensynssoner, - Supplere med hensynssone for støy(H220) og frisikt (H140)  
- Pkt 7, - rekkefølgebestemmelser – oppdatert. 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart og bestemmelser sist revidert 9.8.2018, med 
rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
 
Ådne Bakke        Helge Haugan 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA JAER GÅRD N/F PLANID 201308 GBNR 015/051 - MOSÆTERVEGEN 87 - 
FRITIDSBOLIG 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 015/051  
Arkivsaksnr.: 18/616     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om tillatelse til tiltak, 9.3.2018 
Søknad om dispensasjon, 6.3.2018 
Klage på parkeringsareal, 3.4.2018 
Utbyggers kommentar til klager, 3.4.2018 
Ny parkeringsløsning 4.8.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Rådmannen legger til grunn at 
fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte.  
 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon i denne konkrete saken.  
 
Saksutredning: 
Nordplan AS søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
i reguleringsplan for Jaer gård N/F (planid 201308). 
 
Det søkes om fravik fra byggegrenser, bredde på hytte på 7,2 m, 2 m støttemur øst for 
bygget samt utkraging av terrasse på 2,16 m mot øst. 
 
Det har kommet inn nabomerknader fra de 2 boenhetene øst for omsøkte fritidsbolig: 

 Inger Furseth – Fremfører at både bredde på hytte og høyde og på støttemur vil 
forringe utsikten fra deres hytte. Hun er også imot at det bygges utenfor 
byggegrensene. Resten av merknaden omhandler parkering. 

 Arne A Hauger, på vegne av Elisabeth Tigerstedt og Fredrik Austbø, har merknad til at 
bygget kommer utenfor byggegrensene. Videre fremføres av bygget ikke er tilpasset 
terrenget og i strid med planen. Mener ulempene er større enn fordelene ved 
tiltaket. 

 
Overskridelse av byggegrensene er på vestsiden av tomten, mot en alpin nedfart. Bygget 
kommer ikke i konflikt med byggegrensen, men hele terrassen. Den er trukket helt ut til 
formålsgrensen.  
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Reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.1 [6] tillater støttemur på inntil 1,5 m. Pkt. 2.1 [7] tillater 
en maksimum bygningsbredde på 6,5 m. og utkraget terrasse på inntil 2 m. med bæring på 
søyler inntil/ved siden av bebyggelsen.  
 
Parkeringsplasser 
I denne saken, inkludert nabomerknader, har det vært mye dialog angående tilpasning av 
parkeringsplasser innen planområdet. Dette har ikke vært en del av 
dispensasjonsbehandlingen direkte, men siden rådmann har påpekt at utbygger ikke har 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser knyttet til de allerede bygde hyttene, ønsket ikke 
rådmannen å foreta dispensasjonsbehandling for tomt 5 og 6 før det var gjort rede for. 
Dette er nå i prosess. Rådmannen krever at parkeringsplasser som ikke ligger på egen 
hyttetomt må tinglyses. Dette må være på plass før det blir gitt brukstillatelse på hyttene 
dette gjelder.  
 

Parkeringsløsning for tomt 6 
I bestemmelsene står det i pkt. 2.1 [2]: «For 
hver boenhet skal det tilrettelegges for 
minst 2 parkeringsplasser. (…)». Det står 
ikke at parkeringsplassene må ligge på den 
til hørende hyttetomta. Rådmannen legger 
denne tolkningen til grunn. 
 
I siste oppdaterte skisse for 
parkeringsløsning, viser ansvarlig søker 
dette løst som parkering ned under en 
støttemur på 2 m ved sokkel på hytta. P-
plass nr. 2 er tenkt på felles parkering 
under gondolen. 
 
Rådmannen finner at denne løsningen kan 
aksepteres og det ikke har vært nødvendig 
med ytterligere nabovarsling av dette, 
siden det er innenfor formålene. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
I dette konkrete tilfellet er ikke statlige eller regionale rammer og mål vurdert, da det ikke 
kan sies at deres fagområder berøres. Naboene anses hørt da de har mottatt rekommandert 
brev der dispensasjonssøknaden er inntatt. 
 
I bestemmelsenes pkt. 2.1 [6] står det: «(… )Ved bruk av gråsteinsmur eller støttemur til 
skjærings og fyllhøyder skal disse ikke være høyere enn1,5 m. (…)» 
Naboene har levert negativ merknad til å gi dispensasjon for høyere støttemur. Rådmannen 
legger til grunn at tiltakshaver har vurdert en høyere støttemur som mer formålstjenlig enn 
å heve tomten. Dette mener rådmannen kan aksepteres. Det må i byggesaken avgjøres om 
det er behov for vilkår om sikring på toppen av muren, for å unngå fall over mur. En 
støttemur er ikke til sjenanse for naboene. Merknaden fra naboene tas ikke til følge. 
 
I bestemmelsenes pkt. 2.1 [7]står det: «Der terrengets fall er 1:4 eller brattere skal det 
bygges med sokkeletasje og maksimal bredde på bygning 6,5 m. I disse områdene plasseres 
terrasser ikke i front av bebyggelsen, men inntrukket innenfor bygningens fotavtrykk, eller 
utkraget inntil 2 m med søyler som bæring, eller ved siden av/inntil bebyggelsen.» 
 
 

Innsendte tegninger viser at terrassen går over 
tomtens vestre byggegrense med om lag 14,5 
m2.  Rådmannen er av den oppfatning at dette 
ikke går utover formålet med bestemmelsen. 
Videre er tilgrensende formål et grøntområde 
før det utenfor planen kommer en alpin 
nedfart. Å legge en så liten del av terrassen 
utenfor byggegrensen kan aksepteres, da 
dette er samme løsning som for de 9 andre 
hyttene tiltakshaver har ført opp innenfor 
reguleringsplanen. Hensynet bak 
bestemmelsen settes ikke til side.  
Det søkes også om dispensasjon fra 
bestemmelsen om byggets bredde. To av 
naboene har også imot satt seg at det gis 
dispensasjon fra denne bestemmelsen. Fra før 
har tiltakshaver fått godkjent 9 tilsvarende 
hytter innenfor samme reguleringsplan. Tomt 

6 er nest siste tomt i planen. Rådmannen finner ikke å skulle nekte dispensasjon fra 
bestemmelsen om bygningens bredde med bakgrunn i dette. Hensynet bak bestemmelsen 
setter ikke vesentlig til side. 
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Til slutt søkes det om dispensasjon for å øke utkraging av terrassen med 0,16 m. dypere enn 
bestemmelsene tillater. Rådmannen legger til grunn at bestemmelsene åpner for terrasser 
på siden av hyttene. Samtlige av tiltakshavers hytter har denne løsningen, og rådmannen ser 
ikke noe grunn til å ikke skulle tillate dette for denne tomten. Rådmannen mener at det ikke 
vil få betydelige konsekvenser om terrassen trekkes noe lengre ut.  
 
Rådmannen finner ikke at hensynet til bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. 
 
KONKLUSJON 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Rådmannen legger til grunn at 
fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte.  
 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon i denne konkrete saken.  
 
Det må i byggesaken avklares om tiltaket ellers er i overenstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk som vurderes i byggesaken. Videre må det vurderes om 
det skal settes vilkår om sikring av støttemuren i byggesaken, dersom dette er påkrevd i 
lover og forskrifter. 
 
Det kan ikke gis tillatelse til tiltak før det er tinglyst rett til parkering av 1 bil knyttet til tomt 
6 på parkeringsarealet under gondolen, nord for tomt 13. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra pkt. 2.1  [6] og [7] i 
reguleringsplan for Jaer gård område N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre kan det tillates bygningsbredde 
på 7,2 m og at terrassen utkrages 2,16 m. Det kan også tillates støttemur i 2 m høyde etter 
søknad. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN 201308 GBNR 15/50 - MOSÆTERVEGEN 85 . 
FRITIDSBOLIG 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 015/050  
Arkivsaksnr.: 18/618     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om tillatelse til tiltak, 9.3.2018 
Søknad om dispensasjon, 6.3.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Rådmannen legger til grunn at 
fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte.  
 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon i denne konkrete saken.  
 
Saksutredning: 
Nordplan AS søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
i reguleringsplan for Jaer gård N/F (planid 201308). 
 
Det søkes om fravik fra byggegrenser, bredde på hytte på 7,2 m, samt utkraging av terrasse 
på 3 m. 
 
Det har kommet inn nabomerknader fra alle fire boenhetene øst for omsøkte fritidsbolig: 

 Inger Furseth – Fremfører at både bredde på hytte og høyde og på støttemur vil 
forringe utsikten fra deres hytte. Hun er også imot at det bygges utenfor 
byggegrensene. Resten av merknaden omhandler parkering. 

 Arne A Hauger, på vegne av Elisabeth Tigerstedt og Fredrik Austbø, har merknad til at 
bygget kommer utenfor byggegrensene. Videre fremføres av bygget ikke er tilpasset 
terrenget og i strid med planen. Mener ulempene er større enn fordelene ved 
tiltaket. 

 Camilla Høiberg – fremfører at terrasse på nordsiden vil medføre stort innsyn til 
deres hytte, og ber om at terrassen settes på vestsiden av hytten. 

 Björn van Drunen - fremfører at terrasse på nordsiden vil medføre stort innsyn til 
deres hytte, og ber om at terrassen settes på vestsiden av hytten. 

 
Overskridelse av byggegrensene er på vestsiden av tomten, mot en alpin nedfart. Bygget 
kommer ikke i konflikt med annet arealformål. Det fremgår ikke av dokumentasjon hvor 
mye av hytta som kommer over byggegrensen, men det er minimalt.  
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Reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.1 [7] tillater en maksimum bygningsbredde på 6,5 m. og 
utkraget terrasse på inntil 2 m. med bæring på søyler inntil/ved siden av bebyggelsen.  
 
Parkeringsplasser 
I denne saken, inkludert nabomerknader, har det vært mye dialog angående tilpasning av 
parkeringsplasser innen planområdet. Dette har ikke vært en del av 
dispensasjonsbehandlingen direkte, men siden rådmann har påpekt at utbygger ikke har 
tilstrekkelig antall parkeringsplasser knyttet til de allerede bygde hyttene, ønsket ikke 
rådmannen å foreta dispensasjonsbehandling for tomt 5 og 6 før det var gjort rede for. 
Dette er nå i prosess. Rådmannen krever at parkeringsplasser som ikke ligger på egen 
hyttetomt må tinglyses. Dette må være på plass før det blir gitt brukstillatelse på hyttene 
dette gjelder.  
 
Parkeringsløsning for tomt 5 
I bestemmelsene står det i pkt. 2.1 [2]: «For hver boenhet skal det tilrettelegges for minst 2 
parkeringsplasser. (…)». Det står ikke at parkeringsplassene må ligge på den til hørende 
hyttetomta. Rådmannen legger denne tolkningen til grunn. 
 
I siste oppdaterte skisse for parkeringsløsning, viser ansvarlig søker dette løst som parkering 
på samme nivå som adkomstvegen. Under viser bildet til venstre ansvarlig søkers skisse, 
med hytta plassert. For å vise hvordan dette ser ut med reguleringsplan som bakgrunn, har 
rådmannen tegnet inn på det høyre bildet hvordan parkeringen blir med arealformålene 
som tegningsunderlag. 
 

         
 
Rådmannen har informert ansvarlig søker om at Øyer kommune opererer med 20 m2 til 1 p-
plass i reguleringsplaner som nå tas til behandling. I noen eldre planer er det tillatt 18 m2. 
Ansvarlig søker viser til at Statens vegvesen bruker et minstemål for parkering på 12,5 m2 og 
har innrettet seg etter det. Etter det rådmannen erfarer så har de foregående byggesakene 
innenfor planområdet blitt godkjent med minstemålet for p-plasser og finner å kunne 
godkjenne dette målet også for denne tomten. 
 
Rådmannen vurderer at parkeringsløsningen som er vist i bildet over til venstre kan 
godkjennes når det i reguleringsbestemmelsene legges til grunn at parkeringsplassene til 
hver boenhet ikke nødvendigvis ikke trengs plasseres på tomta. I dette konkrete tilfellet 
trekkes parkering noe ut i arealkategori parkering. Det må sørges for at tiltaket ikke hindrer 
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parkering og snumulighet for tomt 1 og 2. Det må tinglyses rett til parkering på areal som 
ikke tilhører tomten. For å sikre at dette blir ordnet opp i, må dette foreligge før det gis 
byggetillatelse.   
 
 
Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
 
I dette konkrete tilfellet er ikke statlige eller regionale rammer og mål vurdert, da det ikke 
kan sies at deres fagområder berøres. Naboene anses hørt da de har mottatt rekommandert 
brev der dispensasjonssøknaden er inntatt. 
 
I bestemmelsenes pkt. 2.1 [7]står det: «Der terrengets fall er 1:4 eller brattere skal det 
bygges med sokkeletasje og maksimal bredde på bygning 6,5 m. I disse områdene plasseres 
terrasser ikke i front av bebyggelsen, men inntrukket innenfor bygningens fotavtrykk, eller 
utkraget inntil 2 m med søyler som bæring, eller ved siden av/inntil bebyggelsen.» 
 

 
Innsendte tegninger viser at hytta og terrassen går 
over tomtens vestre byggegrense med om lag 1,5 m2 
og 4 m2.  Rådmannen er av den oppfatning at dette 
ikke går utover formålet med bestemmelsen. Videre er 
tilgrensende formål et grøntområde før det utenfor 
planen kommer en alpin nedfart. Å legge en så liten 
del av bygget og terrassen utenfor byggegrensen kan 
aksepteres. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke til 
side. Videre er dette også påklaget av naboer øst for 
tomten. Denne overskridelse av byggegrense har 
ingen påvirkning på deres tomt, og merknaden tas ikke 
hensyn til. 
 
 

 
Det søkes også om dispensasjon fra bestemmelsen om byggets bredde. To av naboene har 
også imot satt seg at det gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Fra før har ansvarlig 
søker fått godkjent 9 tilsvarende hytter innenfor samme reguleringsplan. Tomt 5 er tredje 
siste tomt i planen. Rådmannen finner ikke å skulle nekte dispensasjon fra bestemmelsen 
om bygningens bredde med bakgrunn i dette. Hensynet bak bestemmelsen setter ikke 
vesentlig til side. 
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Til slutt søkes det om dispensasjon for å anlegge en terrasse som er en meter dypere enn 
bestemmelsene tillater. De to naboene som har hytter vest for terrasseområdet ønsker ikke 
at den plasseres der, men at den plasseres på vestveggen på omsøkte hytte slik som deres 
egne hytter har. 
 
Rådmannen legger til grunn at bestemmelsene åpner for terrasser på siden av hyttene. 
Samtlige av tiltakshavers hytter har denne løsningen, og rådmannen ser ikke noe grunn til å 
ikke skulle tillate dette for denne tomten. Rådmannen mener at det ikke vil få betydelige 
konsekvenser om terrassen trekkes en meter lengre ut. Det innsynet som evt. vil oppstå 
mellom denne tomten og 15/47 (og evt. 15/46) vil ikke påvirkes vesentlig av denne 
endringen på 1 m.  
 

              
 
 
Rådmannen finner ikke at hensynet til bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. 
 
 
KONKLUSJON 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Rådmannen legger til grunn at 
fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte.  
 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon i denne konkrete saken.  
 
Det må i byggesaken avklares om tiltaket ellers er i overenstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk som vurderes i byggesaken. 
 
Det må sikres at nødvendig parkeringsareal tinglyses før det gis byggetillatelse, slik at denne 
kan opparbeides i tråd med innsendt tilleggsdokumentasjon. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til dispensasjon fra pkt. 2.1 
[7] i reguleringsplan for Jaer gård N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre tillates bygningsbredde på 7,2 m 
og at terrassen utkrages 3 m. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål 
blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene 
ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. Det må tinglyses rett til å 
opparbeide parkeringsplassene på annen manns grunn før det gis tillatelse til tiltak. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON FRA REGPLAN PLANID - 201307 - GBNR 17/232 - MOSÆTERVEGEN 512 A 
OG B 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 017/232  
Arkivsaksnr.: 18/750     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om tiltak, 10.4.2018 
Søknad om dispensasjon, 15.3.2018 – vedlagt søknad om tiltak 
Kompletterende opplysninger til søknad om dispensasjon, 1.6.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Mosetertoppen – FB1, FB2, FB4, FB11 og FB 15 (plan-id 201307), sist 
revidert 6.2.2015. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon slik at tomten tillates bebygd med to 
boenheter i ett bygg. Øvrige bestemmelser for tomten endres ikke. 
Det settes som vilkår at det redegjøres for at det kan etableres to p-plasser knyttet til 
tiltaket i byggesaken.  
 
Søknad om dispensasjon for å kunne bygge med sokkel avslås. 
 
 
Saksutredning: 
NRV prosjektering er ansvarlig søker, og søker på vegne av Nils Rune Vikhals og Dag Vidar 
Falch, tiltakshaverne, om dispensasjon fra planbestemmelsene som omhandler sokkel, samt 
antall boenheter på denne tomten. 
 
I dispensasjonssøknaden begrunnes søknaden med at tomten ligger til rette for sokkel, samt 
at der det er mulig å bygge to boenheter innenfor planen i andre delområder. I disse andre 
delområdene er ikke alle tomter bebygd med to enheter, så det er totalt færre boenheter 
innenfor planområdet. Det fremføres at terrenginngrepet vil bli mye større med stor fylling 
dersom det ikke gis dispensasjon for sokkeletasje. Det vises til pkt. 4.3 i bestemmelsene. 
 
Merknader til nabovarsel: 

 Roger Åmillom, 1.4.2018, er imot at det gis dispensasjon. En heving av maksimal 
høyde vil begrense utsikt og lysforhold for nærliggende hytter. Sokkeletasje vil 
medføre betydelige inngrep på tomten. Antall boenheter ønskes heller ikke økt, da 
dette strider mot intensjonen i reguleringsplanen. Tomteeier visste om tomtens 
begrensinger ved kjøp, så dersom han ønsket flere enheter og sokkel burde han 
kjøpt et annet sted. Viser for øvrig at bygget er tegnet utenfor tomtegrensen. 
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 Rounge/Brunstad, 2.4.2018, Er imot at det gis dispensasjon. Mener planen er så ny at 
det ikke bør gis dispensasjon, da den er gjennomtenkt nylig. Bygget vil ruve i 
terrenget og påvirke sikt og opplevelsen av et åpent område enn med mindre 
enheter. Viser til at de hyttene i umiddelbar nærhet som er bygd med sokkel har en 
betydelig større skråning som utgangspunkt for tiltaket. Videre er de i tråd med 
reguleringsplanen. De hyttene som er bygd på plate er tilpasset omgivelsene og ved 
flere tilfeller har tomten blitt senket for å ta hensyn til omkringliggende hytter. 

 Fjell Gjeisklid, 9.4.18, Fremfører at tomten er flat og at de omkringliggende hyttene 
med sokkel er bygd etter reguleringsbestemmelsene. Bygget vil fremstå som 
ruvende, spesielt for de nærliggende hyttene. 

 
 Ansvarlig søker har svart ut alle merknadene og mener det vil bli best tilpasset 

tomten å bygge med sokkel, og viser til reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1 og 4.3. 
Viser til at det da blir universelt utformet adkomst. Hvis det ikke bygges med sokkel 
vil bygge kunne plasser på et avrettet nivå som gjør at bygget kommer høyere enn 
det som søkes om her. Dispensasjon vil gjøre at det ikke er nødvendig med fyllinger. 
Det vises også til at denne tomten har samme bestemmelser som tomt 92-96. Tomt 
92 har bygd med sokkel. Tomt 93 burde etter hans syn vært bygd med sokkel, da det 
er etablert en stor fylling. 

 
Rådmannen vil bemerke at ansvarlig søker ikke viser til den nyest vedtatte 
reguleringsplanen. De hyttene han viser til er alle omregulert fra eldre plan slik at disse 
tomtene har tillatelse via plan til å bebygges med to enheter og sokkel.  
 
Ansvarlig søker har kommet med tilleggsargumentasjon i epost 1.6.18: 
Dersom han ikke får dispensasjon og må bygge hytta på plate vil han planere tomten opp til 
kote 789,7 moh. Over 50 % av tomten ligger under 789,5 moh. Det fremføres at alt det 
øvrige må heves tilsvarende for at hytta skal kunne plasseres på ønsket kote. Det vil også bli 
utfordrende med adkomst da denne ikke vil være innenfor vegvesenets krav til standard.  
Videre fremføres betraktninger om hvordan det eller er bygd oppe på Mosetra. Det 
konkluderes med at siden adkomst til tomten ligger på det laveste punktet på tomten, så 
må det være anledning til å dispensere for å bygge sokkel. Det vises også til universell 
utforming. 
 
Angående to boenheter viser ansvarlig søker til at rådmannen ved dialog har vært positiv til 
dette, og viser til de to nærmeste tomtene, 92 og 94, som begge har to boenheter. 
 
 
Vurdering: 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. 
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I dette konkrete tilfellet er ikke statlige eller regionale rammer og mål vurdert, da det ikke 
kan sies at deres fagområder berøres. Naboene anses hørt da de har mottatt rekommandert 
brev der dispensasjonssøknaden er inntatt. 
 
Under vises utsnitt fra gjeldende plankart: 

 
 
Rådmannen ser at ansvarlig søker har tatt utgangspunkt i en versjon av 
reguleringsbestemmelsene som er erstattet av nye. Gjeldende reguleringsbestemmelser for 
pkt. 2.1 og 4.3 er dog ikke endret. 
 
«2.1 Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp 
bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser og etablert løyper/stier. (…).» 
 
«4.3 Byggesøknad skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500 (alternativt 1:200) som 
viser 
adkomst, ny og eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, 
tomtegrenser, 
støttemurer og nabobebyggelse. Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta 
som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og 
ledningstraséer), samt plan for bevaring av eksisterende vegetasjon (skjøtselsplan). 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og 
løsmasser) unngås. (…).» 
 
Gjeldende bestemmelser for delareal BFR2: 
 
BFR2: På den enkelte tomt tillates oppført ett bygg med en bruksenhet. Maksimalt bebygd 
areal 
(BYA) er 120m2. Bygg kan kun oppføres i 1. etasje + eventuell hems. Maksimal mønehøyde er 
5,5 m og maksimal gesimshøyde 3,1 m. Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må 
være mer enn 100 cm over planert terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. 
På tomtene BFR2 nr.1 til 4 og 50 til 53 tillates inntil 2 boenheter i ett bygg med sokkeletasje. 
For disse gjelder maksimal mønehøyde 9,2 m og maksimal gesimshøyde 6,2 m. 
På tomt BFR2 nr.5 tillates inntil 2 boenheter i to bygg i en etasje med sokkeletasje. 
Maksimalt 
bebygd areal er på 2x60m2. 
På tomtene BFR2 nr. 54 til 69 tillates inntil 2 boenheter i ett bygg i en etasje med maksimalt 
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bebygd areal (BYA) på inntil 120m2. 
På tomtene BFR2 nr.70 til 77 og nr.92 og 94 tillates inntil 2 boenheter i to bygg i en etasje 
med 
maksimalt bebygd areal (BYA) på inntil 132m2. Dvs. hver boenhet på 66m2. 
På tomtene BFR2 nr.92 og 94 tillates også inntil 2 boenheter i ett bygg i en etasje med 
sokkeletasje med maksimalt bebygd areal (BYA) på inntil 132m2. 
 
Rådmannen legger gjeldende reguleringsplan til grunn ved vurdering av 
dispensasjonssøknaden. Det fremgår av gjeldende bestemmelser at tomt nr. 92 og 94 er 
bebygd i tråd med planbestemmelsene. Det må legges til grunn at forslagsstiller hadde en 
grunn til å gjøre denne endringen ved siste planendring. Det må også antas at regulanten 
ikke så behov for å gi samme bestemmelse til tomt 95. Rådmannen ser heller ikke behov for 
at tomt 95 må bebygges med sokkel for at den skal bli optimal. Rådmannen legger også til 
grunn at tiltakshaverne var kjent med tomtens reguleringsbestemmelser og de 
begrensninger dette innebar. At de antok at en dispensasjon ville bli gitt etter å ha sett på 
hyttene som er oppført rundt, kan ikke tillegges vekt. 
 
Rådmannen ser heller ikke at universell utforming av adkomst og at adkomst ikke blir i tråd 
med Statens vegvesens anbefalte stigningsforhold, kan tillegges vekt. Resten av søknaden 
viser ikke at bygget er tenkt utført etter livsløpsstandard. Ansvarlig søker har heller ikke lagt 
frem dokumentasjon som tilsier at det er behov for dette hos tiltakshaverne. 
 
At over 50 % av tomten ligger under ønsket planert nivå indikerer at ønsket nivå er for høyt. 
Det er ingen selvfølge at byggetomten kan plasseres på tomtens høyeste nivå dersom det 
finnes bedre løsninger i terrenget. Dette er da ikke et argument for å skulle tillate sokkel på 
hytta. 
 
Rådmannen har tidligere sagt at antall boenheter er det minst utfordrende å vurdere i 
denne søknaden, og får stå fast ved dette. Rådmannen mener det kan tillates to boenheter 
på tomten, men det forutsettes at det i byggesaken vises at det kan etableres to 
biloppstillingsplasser, enten på tomten eller på BFR utenfor tomten. Rådmannen mener det 
kan tillates to boenheter på tomten fordi det på andre områder innenfor planen er regulert 
til slik bebyggelse. Boenhetene blir på 60 m

2
 BYA, og det kan aksepteres. Bygget blir ikke 

prangende i omgivelsene, og blir omtrent som bygget ved siden av, på tomt 94.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Rådmannen antar at 
regulanten var godt kjent i terrenget ved forrige reguleringsendring i 2015. 
Reguleringsendringen medførte endring på to av nabotomtene slik at disse kunne velge å 
bygge med sokkel, videre kunne de velge om de ville bygge inntil to boenheter. Rådmannen 
finner da at bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt dersom det tillates å bygge på tomten 
med sokkel. Fordelene ved å bygge med sokkel på tomten veier ikke opp for ulempene ved å 
nekte. Rådmannen legger til grunn at hytte på plate i dette tilfellet tilpasses riktig i 
terrenget. Noe som ikke automatisk tilsier tomtens høyeste punkt, slik ansvarlig søker 
argumenterer for. Etter en samlet vurdering så vil rådmannen anbefale at det ikke gis 
dispensasjon for bygging med sokkel. 
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Å dispensere for å tillate to boenheter setter ikke hensynet bak bestemmelsenes pkt. 4,5 
vesentlig til side. Ei heller lovens formålsparagraf. Rådmannen legger til grunn at det 
innenfor reguleringsplanen er en viss mosaikk i fordeling av boenheter, og at det trolig ville 
vært akseptabelt ved en planrevidering å forslå dette.  
 
Det er vanskelig å si at det er større fordeler enn ulemper ved å tillate to boenheter, men 
rådmannen legger til grunn at naboene har minst ulempe ved at det innvilges to boenheter, 
enn en hytte med sokkel. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon slik at tomten tillates bebygd med to 
boenheter i ett bygg. Øvrige bestemmelser for tomten endres ikke. 
Det settes som vilkår at det redegjøres for at det kan etableres to p-plasser knyttet til 
tiltaket. Søknad om dispensasjon for å kunne bygge med sokkel avslås. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til å bebygge tomt 95 med to 
boenheter. Det settes som vilkår at det kan etableres to biloppstillingsplasser i tilknytning til 
tiltaket, enten på tomten eller på BFR som tilgrenser tomten. Øvrige bestemmelser for 
tomten endres ikke. 
 
Det tillates ikke å bebygge tomt 95 med sokkel, da hensynet bak bestemmelsen settes 
vesentlig til side dersom dette tillates. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
EINAR HOLMEN 
SØKER: EINAR HOLMEN 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 18/1804     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/18 Planutvalget 21.08.2018 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark 
Uttalelse fra Øyer fjellstyre av 10.08.2018 
 
Sammendrag: 
Einar Holmen søker  om tillatelse til å kjøre inn ett lass med ved til hytta ved Aksjøen høsten 
2018. Transporten vil foregå langs etablert kjørespor. Fjellstyret mener dette er en kurant 
sak. Etter Rådmannens vurdering vil ikke transport av ved med traktor langs etablert 
kjørespor til hytte ved Aksjøen representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur 
eller naturmiljø og foreslår med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Einar Holmen får tillatelse til å kjøre inn 
ett lass med ved med traktor med henger til hytte ved Aksjøen.  
 
Saksutredning: 
Einar Holmen, eier av hytte ved Aksjøen - gnr/bnr/fnr 155/1/438, har søkt om tillatelse til å 
kjøre inn ett lass med ved høsten 2018. Hytta ligger øst for Aksjøen. Fra Aksjøsetra og inn til 
hytta et det et etablert kjørespor og dette er tenkt benyttet for transporten. Traktorvegen 
går på hardbakke hele vegen. Fra Aksjøsetra og inn til hytta er det ca 1,3 km. Søker har 
opplyst at et lass med ved vil dekke vedbehovet for 6 sesonger. Transporten vil bli foretatt 
på et tidspunkt da det er tørt i terrenget. 
 
Lovgrunnlaget: 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger direkte av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. § 4 definerer hvilke tiltak som har direkte hjemmel i loven. 
 Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter 
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
Før event tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper for 
natur og naturmiljø. Det følger videre av motorferdselloven at den ikke tar sikte på å hindre 
nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres. Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i 
utmark skal videre vurderes etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
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Uttalelser:  
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
statsallmenningen i forhold til motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for 
uttalelse. Fjellstyret har i svar av 10.08.2018 uttalt at de mener dette er en kurant sak.  
Fjellstyret opplyser videre at naturlig kjørerute er fra Aksjøsetra langs etablert kjørespor. 
Kjøresporet går på tørrbakke hele veien. Fjellstyret samtykker som grunneier til at det gis 
tillatelse til kjøring.   
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres. 
 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Dette 
gjelder spesielt barmarkskjøring. Det er likevel gitt dispensasjoner til et mindre antall turer 
der dette kanaliseres til etablerte kjørespor og hvor transporten ikke vil føre til vesentlig 
slitasje på terreng eller vegetasjon, eller være til vesentlig skade for natur eller naturmiljø.  
 
Transport av ved kan også utføres på vinterføre med snøscooter. I dette tilfellet ville det 
medført betydelig lengre kjøring, da slik transport måtte foretas fra enten Steinsetra eller 
fra Li-Hornsjøvegen, og det ville blitt langt flere turer. Det er opplyst at ett lass med ved med 
traktor dekker vedbehovet for 6 sesonger. Ettersom det er snakk om kort transport langs et 
etablert kjørespor, som går på fastmark, så mener rådmannen at den samlede belastningen 
mht skade og ulempe på natur og naturmiljø vil være minst med transport med traktor i 
dette tilfellet.  
 
Etter Rådmannens vurdering vil ikke transport av ved med traktor langs etablert kjørespor 
representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø. med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jfr naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Einar Holmen tillatelse til å kjøre ett lass med ved med traktor med henger til 
hytte ved Aksjøen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor og på et tidspunkt det er tørt i terrenget. 
- Transporten skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
 


