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DISPENSASJON FRA HAUGAN (163) GBNR 27/19 - GRIND 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 027/019  
Arkivsaksnr.: 18/2567     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/19 Planutvalget 22.01.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, 11.10.2018 
Nabomerknad fra Johannes Nermo 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Haugan, planid 163 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 
plankart, datert 29.3.2012, slik at stengsel kan oppføres på V1 istedenfor på V2. 
 
Vedtaket begrunnes med at det ikke foreligger planfaglige argumenter for å nekte endringen, 
samt at det tiltaket ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med 
bestemmelsene, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
Saksutredning: 
Søknad fra Moseteråsen AS:  
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Nabovarsel 
I forbindelse med nabovarslingen av dispensasjonssøknaden kom det inn nabomerknad fra 
Johannes Nermo, 31.10.2018: 
 
«Vi har ingen merknader om vår nabo ønsker å sette opp grind/stengsel på sin egen 
eiendom. 
Det vi derimot vil påpeke rent privatrettslig, er vår avtale, inngått den 15. Mars 2013 mellom 
Gade, Jutulstad, Nordby, Hafjell Maskin as og Nermo, med påtegning av Liesmorka 
Utmarkslag SA. 
 
I avtalens punkt 3 står det bl.a. 
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"Partene gir hverandre og fremtidige parseller utskilt fra 18, 23 og 27, herunder fra bnr 19 og 
41 gjensidig rett til bruk av V1 for adkomst til utskilte eiendommer slik vegen er etablert iht. 
gjeldende reguleringsplan." 
I avtalens punkt 11 står det bl.a. "Partene gir hverandre og fremtidige parseller utskilt fra 18, 
23 og 27 gjensidig rett til bruk av V3 for adkomst til utskilte eiendommer slik vegen skal 
etableres iht. gjeldende reguleringsplan og kommunens bestemmelser." 
 
Slik vi har forstått avtalen har vi gitt hverandre gjensidig rett til bruk av både V1 og V3 
innenfor reguleringsplanen Haugan som adkomstvei til hverandres utskilte parseller. For å 
opprettholde innholdet denne avtalen må det nødvendigvis etableres mulighet for begge 
parter å benytte seg av denne retten. For parseller utskilt fra gnr 18 må man nødvendigvis 
kjøre via V2 om man skal benytte V3 som 
adkomstvei. Det samme gjelder motsatt vei om 
parseller utskilt fra gnr 23 og gnr 27 herunder fra 
bnr 19 og 41 skal benytte V1. 
 
I forbindelse med flomsituasjonen på V3 den 19. 
Mai 2017 ble det nødvendig å benytte V1 som 
adkomstvei. (se vedlagte bilde). Om det nå 
etableres flere bommer, grinder/stengsler ber vi 
om at Moseteråsen as gir oss tilgang og 
mulighet til å åpne. Vi har forstått det slik at den 
allerede etablerte bommen ved Lie Hornsjøveien 
kan åpnes med kode eller 
telefon. Vi ber derfor om å få oversendt koden og 
informasjon om hvem som skal motta 
informasjon om telefonnummer for de som 
ønsker det. 
 
I tilfelle omsøkt grind/stengsel settes opp og 
låses må hver og en av de utskilte parseller som 
pt er 62stk få tilsendt sin egen nøkkel, før 
grind/stengsel ferdigstilles. 
Til informasjon har heller ikke vi noen ønske om 
noe unødvendig trafikk innenfor 
reguleringsområdet Haugan og dette kan løses 
særdeles mye enklere om man etablerte bom på 
V1 ved pumpestasjonen, tilsvarende bom som på 
V3. Vi er beredt til å søke om og under 
forutsetning godkjenning, etablere denne 
sommeren 2019. Parseller 
utskilt fra 23 og 27 herunder fra bnr 19 og 41 vil 
selvfølgelig få tilgang og kunne åpne denne.» 
 
 

Vedlegg til merknaden 
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Vurdering: 
Øyer kommune anser dette som en dispensasjon fra reguleringsplanen og spesielt 
reguleringsplankartet, der det søkes om å flytte reguleringssymbol «vegstegning» fra V2 til 
V1, angitt på skisse i søknad. 
 
Det er ingen planfaglige argumenter som kan fremsettes for eller i mot å godta omsøkte 
tiltak. Tiltakshaver kan sies å ikke ha sett problematikken han fremfører om uønsket kjøring 
på hans eiendom under reguleringsplanarbeidet. Rådmannen finner ikke at dette burde 
tillegges mye vekt, da dette ikke kan utgjøre et stort problem, men det er også vanskelig å 
ikke tillate at ny erfaring gjør at tiltakshaver opplever dette som et stort problem nå. 
 
Nabomerknad fra Nermo viser at det forventes at alle hytteeiere og grunneiere får mulighet 
til å kjøre igjennom stengselet ved behov. Det vises også til en situasjon i 2017 der hytteeiere 
i øvre del av Haugan måtte benytte seg av nedre veg for å komme ut på Hornsjøvegen.  
 
Fra planbeskrivelsen til planen inntas her: 
«Nedre veg, eksisterende veg (V1) bør da forsyne de lavestliggende områdene, BF4, mens 
øvre veg (V3) bør forsyne områdene lenger oppe. I tillegg kan en trinnvis utbygging gjøre det 
gunstig å benytte den eksisterende nedre veg også til adkomst for BF5 i første 
utbyggingsfase. (Dette er et felles ønske fra alle de involverte grunneiere). I tillegg anses det 
å være gunstig med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap at området har to 
adkomstveger, spesielt når alle områdene er utbygd. For begge vegene er det vist muligheter 
for oppsetting av bommer til regulering av trafikken, for å unngå uønsket og unødig 
gjennomkjøring.» 
 
Rådmannen finner det riktig at det i beredskapsøyemed legges til rette for at samtlige som 
befinner seg innenfor planområdet kan evakueres via en veg, dersom den andre vegen er 
ufremkommelig. Det er derfor viktig at omsøkte stengsel kan åpnes av de som har naturlig 
tilhold på hyttene, samt øvrige grunneiere innenfor planområdet. Kommunen og nødetatene 
bør også ha tilgang. 
 
Rådmannen har lest avtale mellom grunneiere i planområdet om rettigheter til bruk av vei og 
infrastruktur m.v. datert 15.3.2013. Denne regulerer de private vegretter i området og 
rådmannen råder grunneierne til å etterleve denne.  
 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt:  
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  
Det er vanskelig å finne argumenter for at bestemmelsen (her stengsel) og lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  
 
I denne konkrete saken ønskes det bare å flytte et reguleringselement i underkant av 100 m. 
Formålet opprettholdes.  
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Tiltakshaver fremfører at folk utenfra området kjører inn på hans veg og parkerer ulovlig for å 
ta seg over til Mosetertoppen og skibakken/stadion. Dette påfører hytteeiere i hans område 
unødig støy og støvplager (sommerstid). At utenforstående uten lov tar seg til rette og kjører 
på den delen av vegen som er på hans eierhånd ønsker han å få slutt på.  
 
For utenforstående fremgår det ingen steder hvem som eier vegen tiltakshaver ønsker å 
stenge. Det er i dag satt opp skilt med parkerings forbudt i området som ikke overholdes i 
følge søker. Rådmannen finner at det trolig ikke vil hjelpe med enda mer skilting for å snu en 
trend med innkjøring og parkering på området. En bom vil være eksplisitt i så måte.  
 
Da rådmannen ikke finner planfaglige argumenter for å tillate/nekte flytting av stengsel i 
henhold til vedtatt plassering, og at det ikke er store ulemper ved endringer finner han at 
dette bør kunne godkjennes. 
 
Uavhengig av plasseringen av bommen er det privatrettslig anliggende om hvilke 
privatpersoner og grunneiere som får tilgang til å åpne stengselet. Det forutsettes at 
nødetater og kommunen har tilgang og kan åpne stengselet uten forvarsel.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 
plankart for Haugan/163, datert 29.3.2012, slik at stengsel kan oppføres på V1  istedenfor på 
V2, som vist i søknaden om tiltak. 
 
Vedtaket begrunnes med at det ikke foreligger planfaglige argumenter for å nekte endringen, 
samt at det tiltaket ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med 
bestemmelsene, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: RUNE EVENSEN 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 19/92     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/19 Planutvalget 22.01.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
Uttalelse Øyer fjellstyre 
 
Sammendrag: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer og 
utstyr fra Øvre Åstbru til Hynna vinteren 2019.  
Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel 
i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må behandles som en dispensasjonsak 
etter § 5. Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og 
utstyr til Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – 
med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. Rådmannen 
foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune at Rune Evensen får tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
utstyr til Hynna.  
 
Saksutredning: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer og 
utstyr fra Øvre Åstbru til Hynna vinteren 2019. Transporten vil forgå langs ubrøytet veg. Fra 
Øvre Åstbru til Hynna er det 2,5 km. 1 km av denne strekningen ligger i Øyer kommune. 
Søker har opplyst at de tidligere har benyttet seg av Norsk Folkehjelp for transport av varer 
og at de ønsker å benytte seg av dem i år også. Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn ble i sak 
82/17 tildelt løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyer for perioden 2017/18 – 
2020/21. Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn er stasjonert på Øvre Åstbru. 
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk av 
leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i nasjonal 
forskrift. Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av varer, bagasje og utstyr mellom 
bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som dispensasjonssak etter 
§ 5.  
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Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal motorferdsel i utmark foregå 
aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som skal 
reguleres. 
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer skal videre vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
I forbindelse med motorferdsel i utmark er fjellstyret iht § 12 tredje ledd tillagt 
beslutningsmyndighet som grunneier i statsallmenningen. Fjelloppsyn/daglig leder mener 
dette er en kurrant sak. Transporten skjer langs vinterstengt bilveg. Den delen som ligger i 
Øyer kommune utgjør ca 1 km. Fjelloppsyn/daglig leder kan ikke se at transport av varer og 
utstyr mellom Øvre Åstbru og Hunna skal innebære noen konflikter.  
 
Fjellstyret samtykker som grunneier til at det gis tillatelse til kjøring. 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis 
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
 
Det er ikke registrert truede eller sårbare arter langs omsøkt trase. Utover vinteren kan det 
oppholde seg villrein i de indre områdene av Øyerfjellet, men dette er lite sannsynlig i 
området Hynna.     
Etter rådmannens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr til 
Hynna representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens 
biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven. 
 
Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn har løyve for ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
Øyer.  
 
Daglig leder/fjelloppsyn hos Øyer fjellstyre har ingen merknader til saken og mener dette er 
en kurant sak.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Rune Evensen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og utstyr 
fra Øvre Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder vinteren 2019. 
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- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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REFERATER - PLANUTVALGET 22.01.2019 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/129     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/19 Planutvalget 22.01.2019 
 
 
Vedlegg: 
 
Brev fra Miljødirektoratet datert 07.01.2018; Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 
2018. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


