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KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER 
HØRING 
 

Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 16/563     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/18 Planutvalget 23.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
1. Kart over friluftsområder datert 9.1.2018 
2. Områdebeskrivelse av friluftsområder datert 12.1.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Digitalt kart: http://arcg.is/1OS4PC 
Veileder: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, M98-2013. 
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf  
 
Sammendrag: 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å 
identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Rådmannen foreslår at utkast til 
«Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» i Øyer kommune legges ut på høring. Dette 
vil bli en del av kvalitetssikringen av arbeidet som er gjort ved at alle som har interesse for 
friluftsliv i kommunen kan komme med innspill. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at 
landets kommuner skal har kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. 
Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive 
friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike 
kvaliteter. 
 
Kartleggingsarbeidet skal gi en god oversikt og kunnskap om kommunens friluftsområder. 
Dette vil sikre informasjon om friluftsliv i kommunal saksbehandling, arealplanlegging og 
forvaltning. Videre vil kartleggingen kunne stimulere til ulike typer friluftsliv i kommunen. 
 
Kartlegging og verdisetting 
Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt Miljødirektoratets 
veileder M90-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Friluftsområdene ble 
kartlagt, beskrevet og delt inn i ulike områdetyper etter veilederen. Videre ble det gjort en 
verdivurdering av hvert område ved hjelp av ulike verdikriterier gitt i veilederen, slik at 
områdene deles inn i kategoriene: A «svært viktig», B «viktig», C «registrert» og D «ikke 
klassifisert» friluftsområde. 
 
 

http://arcg.is/1OS4PC
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf
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Prosess 
Fylkeskommunen har ansvar for å viderefordele statlige midler avsatt til dette arbeidet. Det 
interkommunale GIS - samarbeidet i Gausdal, Lillehammer og Øyer fikk i fellesskap bevilget 
midler til å gjennomføre prosjektet. 
 
For å hente inn kunnskap fra personer med god kjennskap til friluftslivet lokalt, er det 
avhold flere arbeidsmøter. Informasjon fra arbeidsgruppen har vært et viktig bidrag til 
vedlagt utkast. 
 
Det er nå utarbeidet et utkast til kart som viser ulike friluftslivsområder og hvordan de er 
kategorisert. Som et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen legges kart og 
beskrivelse/kategorisering av områder ut på høring slik at relevante instanser, 
interesseorganisasjoner og private kan komme med innspill om eventuelle justeringer av 
grenser og verdivurderinger. Kartleggingen og verdisettingen består av et kart og en 
områdebeskrivelse, hvor beskrivelse av hvert område er knyttet opp mot et ID-nummer i 
kartet. Til sammen har 79 områder blitt kartlagt og beskrevet.  
 
Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale database hos 
Miljødirektoratet (www.natubase.no), slik at temakartet vil være tilgjengelig for alle. 
Temakartet vil bli et viktig kunnskapsgrunnlag i forbindelse med revideringer av arealplaner 
og utarbeidelse av nye reguleringsplaner. 
 
Vurdering: 
For å få en god kvalitetssikring av arbeidet, foreslår rådmannen at utkastet til kart og 
verdisetting av friluftsområder legges ut på høring.  
 
Høringsbrev sendes ut til interesseorganisasjoner, lag, foreninger og andre relevante 
instanser for å sikre at vi når frem til de mest aktuelle partene. Høringsdokumentene legges 
ut på kommunens hjemmesider slik at alle som har interesse for friluftsliv i kommunen kan 
komme med innspill. 
 
Høringen er å betrakte som en del av kvalitetssikringsprosessen. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utkast til «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» i Øyer kommune 
bestående av kart som viser friluftsområdene, 9.1.2018 og tilhørende 
områdebeskrivelse, datert 12.1.2018, legges ut på høring. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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DISPESASJON - GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 B 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190  
Arkivsaksnr.: 17/2087     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/18 Planutvalget 23.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 
Fasadetegninger og byggets plassering 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Byggesøknad med nabomerknader  
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.9 
slik at byggesøknad med gesimshøyde på 6,7 m kan behandles. Øvrige forhold i 
byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
Saksutredning: 
Saltdalshytta ønsker å bebygge to 
tomter i Kaldsvekroken. Det er tenkt 
oppført tre hytter fordelt på to tomter. 
Tomtene er i Hafjell fjellandsby, Plan-ID 
115, tuntomt H2 – 6.  
 
Bildene viser tenkt plassering og 
fasadetegninger.  
 
Dispensasjonssøknaden omhandler 
dispensasjon fra planbestemmelsens 
pkt. 4.9 som angir gesimshøyde i 
området. 
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I byggesøknaden oppga ansvarlig søker at gesimshøyde var beregnet ut fra gjennomsnittlig 
planert terreng, og innenfor reguleringsbestemmelsene. Beregning ut fra gjennomsnittlig 
planert terreng på tomter med sokkelløsning er i strid med bestemmelsene, pkt. 3.4. I 
foreløpig svarbrev fra Øyer kommune, 25.10.17, ble det gjort klart at gesimshøyden på 
tverrskipet ikke var i tråd med bestemmelsene da gesimshøyde på enheter med sokkel skal 
måles fra front sokkel. Det ble klargjort at det måtte søkes dispensasjon dersom det var 
ønskelig å få behandlet byggesøknaden som innlevert. 
 
I tillegg hadde det kommet inn tre nabomerknader på 
byggesøknaden/dispensasjonssøknaden:  
 
Nabo 16/193 har meldt inn at de ikke 
aksepterer dispensasjon fra gjeldende plan 
angående gesimshøyde. Videre aksepterer de 
ikke at fritidsbolig plassert nærmere enn 4 m 
fra grense til deres eiendom. Det aksepteres 
heller ikke to fritidsboliger på en eiendom som 
grenser inn mot deres eiendom. 
 
Naboer på 16/194 og 16/188 har levert 
likelydende nabomerknader. Også de 
fremfører at ulempene er klart større enn 
fordelene ved å gi dispensasjon. De fremfører 
videre at tegningen ikke er målsatt, slik at de 
betviler at omsøkte fravik fra gesimshøyde er 
korrekt.  
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Naboene påpeker også at mottatt nabovarsel er vanskelig å tolke, da tegninger tilgjengelig 
på nettet ikke viser realistisk plassering, at byggene svever i lufta. Det påpekes også at det er 
oppgitt etasjehøyde på 2,2 m i etasjene. Avslutningsvis viser de til at reguleringsplanens pkt. 
4.4 om at skjæringer skal unngås og at enorme fasader i fallende terreng er i strid med 
bestemmelsen som sier at byggene skal tilpasses tomten og omgivelsene.  
 
  
Vurdering: 
I oversendelse til kommunen skriver ansvarlig søker at dispensasjon ikke er nødvendig, da 
de velger å måle gesimshøyde ut fra gjennomsnittlig planert terreng. I planbestemmelsens 
pkt. 3.4 står det ettertrykkelig at gesimshøyde på sokkelbygg skal angis fra sokkelfasade og 
ikke fra gjennomsnittlig planert terreng. Rådmannen har derfor lagt til grunn at det søkes 
dispensasjon, da byggesaken og dispensasjonssøknad nå er innsendt.  
 
3.4. For byggeområder hvor det er tatt inn bestemmelser om maks. grunnmurshøyde 
angis møne- og gesimshøyde fra et pkt. 30 cm under overkant ferdig innvendig golv. 
På byggeområder hvor det tillates sokkelløsning angis møne og gesimshøyde fra planert 
terreng i sokkelfasaden. Planert terreng kan ligge maks. 30 cm under ferdig innvendig golv.   
(…)Gesimshøyder måles til underkant tekking, dvs taktro. 
 
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 inngitt merknad ved 
nabovarselet. 
 
Bestemmelsene om byggehøyder på omsøkte tomt er gitt i bestemmelsenes pkt. 4.9: 
 
«I områdene H2-1 til 8, samt( …) kan det oppføres fritidsboliger/leiligheter innenfor hver 
tuntomt. Innenfor hver enkelt tuntomt skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35 %. 
Nedgravet garasje eller lignende regnes også som bygning. I forbindelse med utbyggingen av 
tuntomtene skal det etableres 1 stk. biloppstillingsplass pr. boenhet, i tillegg skal det 
opparbeides minimum 20 % ekstra plasser for gjesteparkering. Maksimal mønehøyde er 8,95 
m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. (…).» 
 
Nye målsatte tegninger viser at gesimshøyde på tverrskipet blir 6,7 m. Det er kun 
tverrskipets gesimshøyde som ikke er innenfor planens bestemmelser. Bygget er prosjektert 
slik at bestemmelser om mønehøyde ikke overskrides.  
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Nabomerknadene er alle inngitt fra eiere av fritidsboliger som ligger foran eller ved siden av 
omsøkte tiltak, slik at omsøkte bygg ikke hindre utsikt utover dalen for disse naboene. 
Terrenget er skrånende.  
 
Nabomerknadene som omfatter byggets utforming er ikke grunngitt utover at de ikke 
ønsker at det skal dispenseres fra bestemmelsen om gesimshøyde. Det fremføres ikke at det 
vil utløse noe sjenanse, men det påpekes at hyttene har lav arkitektonisk verdi, samt at det 
ikke passer inn i det bebygde nabolaget.  
 
Det påpekes at omsøkte tiltak ikke er innrettet etter reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4: 
«…Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og 
løsmasser) unngås. …». Blant annet påpekes biloppstillingsplass. Dette må avklares i 
byggesaken, og en ser at det på nabotomtene er bygd opp forstøtningsmurer og annet for å 
kunne finne løsning for hytte på støpt plate uten sokkel, parkering og uteplasser i dette 
hellende terrenget. Rådmannen finner at bygningen ikke skiller seg ut mht tilpassning til 
terrenget, sammenlignet med øvrige fritidsboliger i området. 
 
Dispensasjonen omhandler gesimsmål på tverrskipet. Dersom tverrskipet skulle utformes 
slik at gesimsmålet ble overholdt, ville tverrskipet måtte blitt trukket ut i bredde. Dette ville 
føre til en mer dominerende fasade. Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon fra 
gesimshøyde vil være å foretrekke fremfor et mer «ruvende» tverrskip der gesimshøydene 
holdes innenfor bestemmelsene. Rådmannen legger til grunn at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte. 
 
Nabomerknadene angående avstand til deres eiendom er løst. Når det gjelder protest mot 
to boenheter på tilgrensende eiendom er antall boenheter i tråd med reguleringsplanen. 
Det er ikke gitt føring om at et tunområde må bebygges som enkelttomter selv om det deles 
inn i tomter. Det er høy utnyttelsesgrad og det kan også bygges leilighetsbygg på de enkelte 
tomtene.  
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og anbefaler at det gis dispensasjon i 
denne konkrete saken.  
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
internveg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 264B) søkt oppført på gnr 16 
bnr 190. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/190  
Arkivsaksnr.: 17/2088     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/18 Planutvalget 23.01.2018 
  
 
 
 
Vedlegg: 
Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 
Fasadetegninger og byggets plassering 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Byggesøknad med nabomerknader  
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.9 
slik at byggesøknad med gesimshøyde på 6,7 m kan behandles. Øvrige forhold i 
byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
 
Saksutredning: 
Saltdalshytta ønsker å bebygge to 
tomter i Kaldsvekroken. Det er tenkt 
oppført tre hytter fordelt på to tomter. 
Tomtene er i Hafjell fjellandsby, Plan-ID 
115, tuntomt H2 – 6.  
 
Bildene viser tenkt plassering og 
fasadetegninger.  
 
Dispensasjonssøknaden omhandler 
dispensasjon fra planbestemmelsens 
pkt. 4.9 som angir gesimshøyde i 
området. 
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I byggesøknaden oppga ansvarlig søker at gesimshøyde var beregnet ut fra gjennomsnittlig 
planert terreng, og innenfor reguleringsbestemmelsene. Beregning ut fra gjennomsnittlig 
planert terreng på tomter med sokkelløsning er i strid med bestemmelsene, pkt. 3.4. I 
foreløpig svarbrev fra Øyer kommune, 25.10.17, ble det gjort klart at gesimshøyden på 
tverrskipet ikke var i tråd med bestemmelsene da gesimshøyde på enheter med sokkel skal 
måles fra front sokkel. Det ble klargjort at det måtte søkes dispensasjon dersom det var 
ønskelig å få behandlet byggesøknaden som innlevert. 
 
I tillegg hadde det kommet inn tre nabomerknader på 
byggesøknaden/dispensasjonssøknaden:  
 
Nabo 16/193 har meldt inn at de ikke 
aksepterer dispensasjon fra gjeldende plan 
angående gesimshøyde. Videre aksepterer de 
ikke at fritidsbolig plassert nærmere enn 4 m 
fra grense til deres eiendom. Det aksepteres 
heller ikke to fritidsboliger på en eiendom som 
grenser inn mot deres eiendom. 
 
Naboer på 16/194 og 16/188 har levert 
likelydende nabomerknader. Også de 
fremfører at ulempene er klart større enn 
fordelene ved å gi dispensasjon. De fremfører 
videre at tegningen ikke er målsatt, slik at de 
betviler at omsøkte fravik fra gesimshøyde er 
korrekt.  
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Naboene påpeker også at mottatt nabovarsel er vanskelig å tolke, da tegninger tilgjengelig 
på nettet ikke viser realistisk plassering, at byggene svever i lufta. Det påpekes også at det er 
oppgitt etasjehøyde på 2,2 m i etasjene. Avslutningsvis viser de til at reguleringsplanens pkt. 
4.4 om at skjæringer skal unngås og at enorme fasader i fallende terreng er i strid med 
bestemmelsen som sier at byggene skal tilpasses tomten og omgivelsene.  
 
  
Vurdering: 
I oversendelse til kommunen skriver ansvarlig søker at dispensasjon ikke er nødvendig, da 
de velger å måle gesimshøyde ut fra gjennomsnittlig planert terreng. I planbestemmelsens 
pkt. 3.4 står det ettertrykkelig at gesimshøyde på sokkelbygg skal angis fra sokkelfasade og 
ikke fra gjennomsnittlig planert terreng. Rådmannen har derfor lagt til grunn at det søkes 
dispensasjon, da byggesaken og dispensasjonssøknad nå er innsendt.  
 
3.4. For byggeområder hvor det er tatt inn bestemmelser om maks. grunnmurshøyde 
angis møne- og gesimshøyde fra et pkt. 30 cm under overkant ferdig innvendig golv. 
På byggeområder hvor det tillates sokkelløsning angis møne og gesimshøyde fra planert 
terreng i sokkelfasaden. Planert terreng kan ligge maks. 30 cm under ferdig innvendig golv.   
(…)Gesimshøyder måles til underkant tekking, dvs taktro. 
 
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 inngitt merknad ved 
nabovarselet. 
 
Bestemmelsene om byggehøyder på omsøkte tomt er gitt i bestemmelsenes pkt. 4.9: 
 
«I områdene H2-1 til 8, samt( …) kan det oppføres fritidsboliger/leiligheter innenfor hver 
tuntomt. Innenfor hver enkelt tuntomt skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35 %. 
Nedgravet garasje eller lignende regnes også som bygning. I forbindelse med utbyggingen av 
tuntomtene skal det etableres 1 stk. biloppstillingsplass pr. boenhet, i tillegg skal det 
opparbeides minimum 20 % ekstra plasser for gjesteparkering. Maksimal mønehøyde er 8,95 
m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. (…).» 
 
Nye målsatte tegninger viser at gesimshøyde på tverrskipet blir 6,7 m. Det er kun 
tverrskipets gesimshøyde som ikke er innenfor planens bestemmelser. Bygget er prosjektert 
slik at bestemmelser om mønehøyde ikke overskrides.  
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Nabomerknadene er alle inngitt fra eiere av fritidsboliger som ligger foran eller ved siden av 
omsøkte tiltak, slik at omsøkte bygg ikke hindre utsikt utover dalen for disse naboene. 
Terrenget er skrånende.  
 
Nabomerknadene som omfatter byggets utforming er ikke grunngitt utover at de ikke 
ønsker at det skal dispenseres fra bestemmelsen om gesimshøyde. Det fremføres ikke at det 
vil utløse noe sjenanse, men det påpekes at hyttene har lav arkitektonisk verdi, samt at det 
ikke passer inn i det bebygde nabolaget.  
 
Det påpekes at omsøkte tiltak ikke er innrettet etter reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 : 
«…Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og 
løsmasser) unngås. …». Blant annet påpekes biloppstillingsplass. Dette må avklares i 
byggesaken, og en ser at det på nabotomtene er bygd opp forstøtningsmurer og annet for å 
kunne finne løsning for hytte på støpt plate uten sokkel, parkering og uteplasser i dette 
hellende terrenget. Rådmannen finner at bygningen ikke skiller seg ut mht. tilpassning til 
terrenget, sammenlignet med øvrige fritidsboliger i området. 
 
Dispensasjonen omhandler gesimsmål på tverrskipet. Dersom tverrskipet skulle utformes 
slik at gesimsmålet ble overholdt, ville tverrskipet måtte blitt trukket ut i bredde. Dette ville 
føre til en mer dominerende fasade. Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon fra 
gesimshøyde vil være å foretrekke fremfor et mer «ruvende» tverrskip der gesimshøydene 
holdes innenfor bestemmelsene. Rådmannen legger til grunn at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte. 
 
Nabomerknadene angående avstand til deres eiendom er løst. Når det gjelder protest mot 
to boenheter på tilgrensende eiendom er antall boenheter i tråd med reguleringsplanen. 
Det er ikke gitt føring om at et tunområde må bebygges som enkelttomter selv om det deles 
inn i tomter. Det er høy utnyttelsesgrad og det kan også bygges leilighetsbygg på de enkelte 
tomtene.  
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og anbefaler at det gis dispensasjon i 
denne konkrete saken.  
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
internveg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 264A) søkt oppført på gnr 16 
bnr 190. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 016/187  
Arkivsaksnr.: 17/2089     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
4/18 Planutvalget 23.01.2018 
 
Vedlegg: 
Dispensasjonssøknad, datert 17.11.2017 
Fasadetegninger og byggets plassering 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Byggesøknad med nabomerknader  
 
Sammendrag: 
Rådmannen anbefaler at det innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.9 
slik at byggesøknad med gesimshøyde på 6,7 m kan behandles. Øvrige forhold i 
byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
Saksutredning: 
Saltdalshytta ønsker å bebygge to 
tomter i Kaldsvekroken. Det er tenkt 
oppført tre hytter fordelt på to tomter. 
Tomtene er i Hafjell fjellandsby, Plan-ID 
115, tuntomt H2 – 6.  
 
Bildene viser tenkt plassering og 
fasadetegninger.  
 
Dispensasjonssøknaden omhandler 
dispensasjon fra planbestemmelsens 
pkt. 4.9 som angir gesimshøyde i 
området. 
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I byggesøknaden oppga ansvarlig søker at gesimshøyde var beregnet ut fra gjennomsnittlig 
planert terreng, og innenfor reguleringsbestemmelsene. Beregning ut fra gjennomsnittlig 
planert terreng på tomter med sokkelløsning er i strid med bestemmelsene, pkt. 3.4. I 
foreløpig svarbrev fra Øyer kommune, 25.10.17, ble det gjort klart at gesimshøyden på 
tverrskipet ikke var i tråd med bestemmelsene da gesimshøyde på enheter med sokkel skal 
måles fra front sokkel. Det ble klargjort at det måtte søkes dispensasjon dersom det var 
ønskelig å få behandlet byggesøknaden som innlevert. 
 
Det er kommet inn en 
nabomerknad på 
byggesøknaden.  
Nabo 16/193 har meldt inn 
at de ikke aksepterer 
dispensasjon fra gjeldende 
plan angående 
gesimshøyde. Videre 
aksepterer de ikke at 
fritidsbolig plassert 
nærmere enn 4 m fra 
grense til deres eiendom. 
Det aksepteres heller ikke 
to fritidsboliger på en 
eiendom som grenser inn 
mot deres eiendom. 
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Vurdering: 
I oversendelse til kommunen skriver ansvarlig søker at dispensasjon ikke er nødvendig, da 
de velger å måle gesimshøyde ut fra gjennomsnittlig planert terreng. I planbestemmelsens 
pkt. 3.4 står det ettertrykkelig at gesimshøyde på sokkelbygg skal angis fra sokkelfasade og 
ikke fra gjennomsnittlig planert terreng. Rådmannen har derfor lagt til grunn at det søkes 
dispensasjon, da byggesaken og dispensasjonssøknad nå er innsendt.  
 
3.4. For byggeområder hvor det er tatt inn bestemmelser om maks. grunnmurshøyde 
angis møne- og gesimshøyde fra et pkt. 30 cm under overkant ferdig innvendig golv. 
På byggeområder hvor det tillates sokkelløsning angis møne og gesimshøyde fra planert 
terreng i sokkelfasaden. Planert terreng kan ligge maks. 30 cm under ferdig innvendig golv.   
(…)Gesimshøyder måles til underkant tekking, dvs taktro. 
 
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 inngitt merknad ved 
nabovarselet. 
 
Bestemmelsene om byggehøyder på omsøkte tomt er gitt i bestemmelsenes pkt. 4.9: 
 
«I områdene H2-1 til 8, samt( …) kan det oppføres fritidsboliger/leiligheter innenfor hver 
tuntomt. Innenfor hver enkelt tuntomt skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 35 %. 
Nedgravet garasje eller lignende regnes også som bygning. I forbindelse med utbyggingen av 
tuntomtene skal det etableres 1 stk. biloppstillingsplass pr. boenhet, i tillegg skal det 
opparbeides minimum 20 % ekstra plasser for gjesteparkering. Maksimal mønehøyde er 8,95 
m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. (…).» 
 
Nye målsatte tegninger viser at gesimshøyde på tverrskipet blir 6,7 m. Det er kun 
tverrskipets gesimshøyde som ikke er innenfor planens bestemmelser. Bygget er prosjektert 
slik at bestemmelser om mønehøyde ikke overskrides.  
 
Nabomerknaden er inngitt fra eiere av fritidsboliger som ligger foran omsøkte tiltak, slik at 
omsøkte bygg ikke hindre utsikt utover dalen for disse naboene. Terrenget er skrånende.  
 
Nabomerknaden som omfatter byggets utforming er ikke grunngitt utover at de ikke ønsker 
at det skal dispenseres fra bestemmelsen om gesimshøyde. Det fremføres at det vil utløse 
sjenanse. Rådmannen legger til grunn at mønehøyde vil være avgjørende høyde for hva som 
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vil hindre utsikt oppover fra naboene som har inngitt merknad. Mønehøyden er innenfor 
bestemmelsene, så sjenansen vektlegges ikke. 
 
Det påpekes at omsøkte tiltak ikke er innrettet etter reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 : 
«…Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og 
løsmasser) unngås. …». Dette må avklares i byggesaken, og en ser at det på nabotomtene er 
bygd opp forstøtningsmurer og annet for å kunne finne løsning for hytte på støpt plate uten 
sokkel, parkering og uteplasser i dette hellende terrenget. Rådmannen finner at bygningen 
ikke skiller seg ut mht tilpassning til terrenget, sammenlignet med øvrige fritidsboliger i 
området. 
 
Dispensasjonen omhandler gesimsmål på tverrskipet. Dersom tverrskipet skulle utformes 
slik at gesimsmålet ble overholdt, ville tverrskipet måtte blitt trukket ut i bredde. Dette ville 
føre til en mer dominerende fasade. Rådmannen er av den oppfatning at dispensasjon fra 
gesimshøyde vil være å foretrekke fremfor et mer «ruvende» tverrskip der gesimshøydene 
holdes innenfor bestemmelsene. Rådmannen legger til grunn at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved å nekte. 
 
Nabomerknadene angående avstand til deres eiendom er løst. Når det gjelder protest mot 
to boenheter på tilgrensende eiendom er antall boenheter i tråd med reguleringsplanen. 
Det er ikke gitt føring om at et tunområde må bebygges som enkelttomter selv om det deles 
inn i tomter. Det er høy utnyttelsesgrad og det kan også bygges leilighetsbygg på de enkelte 
tomtene.  
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og anbefaler at det gis dispensasjon i 
denne konkrete saken.  
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
internveg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 266) søkt oppført på gnr 16 
bnr 187. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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GBNR 5/46 -DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL 
GBNR 5/71 
 
 

Saksbehandler:  Berit Indbjør Larsen Arkiv: GBNR 005/046  
Arkivsaksnr.: 17/2213     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
5/18 Planutvalget 23.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 06.09.17 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan Lauvlia 02.09.2004 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om å få fradele et tilleggsareal på ca. 320 m2 fra 5/46, arealet skal tillegges 5/71. 
Reguleringsplan for området er Lauvlia med plan-id 117. Fradelingen tillates da dette fører 
til bedre utnyttelse av området og det innebærer ingen formålsendring eller økning i antall 
tomter, det har heller ikke kommet noen merknader til nabovarsel. Det settes som krav av 
tilleggsarealet skal sammenslås med 5/71. 
 
Saksutredning: 
Tor Erlend Framstad søker om å få fradelt et tilleggsareal på ca. 320 m2 fra 5/46 som skal 
tillegges 5/71. Han er eier av begge tomtene. Reguleringsformål endres ikke.  
Søknad begrunnes med at det da blir en mer hensiktsmessig utnyttelse av arealene innenfor 
reguleringsplanens formål. 
Det er ikke kommet inn merknader til nabovarsel. 
 
Vurdering: 
Arealformål 
Tiltaket må behandles som en dispensasjonssøknad da tiltaket ikke er i tråd med 
reguleringsplankartet for Lauvlia. Arealet er regulert til fritidsbolig og fradelingen vil ikke 
føre til formålsendring, men kun endring av regulert tomtegrense. Dersom kommunen 
innvilger fradelingssøknaden vil tilleggsarealet få et areal på ca. 320m2, som senere skal 
sammenslås med 5/71. Eiendommen vi da få et areal på til sammen ca. 1353 m2 som da 
tilsvarer de andre tomtene i området. 
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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. 
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Det er en liten endring innenfor et 
formålsområde. At arronderingen tomtene imellom blir bedre, samt at det ikke rokker ved 
vegretter eller vann- og avløp, gjør at rådmannen mener dispensasjon her er akseptabelt. 
Rådmannen er kjent med at det er inngått partsavtaler mellom de ulike tomteeierne slik at 
de ikke bygger ned utsikt til hverandre. Dette er privatrettslige avtaler som kommunen ikke 
tillegger vekt. 
 
Veg 
Opparbeidet veg er ikke i samsvar med regulert veg, dette medfører at adkomst til 5/47 og 
5/71 pr. i dag går over 5/46. Selv om det er lik hjemmelshaver på 5/46 og 5/71 bør vegrett 
sikres gjennom avtale/tinglysing. 
Fradelingen av tilleggsarealet vil ikke øke avkjøringsfrekvensen, og adkomst for 5/47 vil 
fortsatt gå over 5/46.  
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Veg, vann og avløp 
Fradelingen vil ikke endre vilkår for veg, vann og avløp da dette er et tilleggsareal som skal 
sammenslås med 5/71 og skal ikke bebygges. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 og 20-1, bokstav m, tillates omsøkt fradeling 
av tilleggsareal på ca. 320 m2 fra 5/46 i henhold til kart datert 6/9-17 som ligger ved 
søknaden. 
 
Verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i 
loven nevneverdig tilsidesatt. Det er en liten endring innenfor et formålsområde. At 
arronderingen tomtene imellom blir bedre, samt at det ikke rokker ved vegretter eller vann- 
og avløp, gjør at dispensasjon her er akseptabelt. 
 
Dispensasjonssøknaden innvilges med følgende vilkår: 

 Det kreves at det fradelte arealet sammenslås med 5/71.  

 Om adkomstveg skal gå over 5/46 må dette sikres gjennom avtale/tinglysing. 
 
 
 
Ådne Bakke Berit Indbjør Larsen 
Rådmann 
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DISPENSASJON - GBNR 155/1/572 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - ØVRE MOKSJØEN 
 
 

Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 155/001/572  
Arkivsaksnr.: 17/1761     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/18 Planutvalget 23.01.2018 
  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon, og relevante dokumenter fra søknad om byggetillatelse 

mottatt 31.08.2017. 

- Ulike situasjonskart over området 

- Konsekvensutredning av evt. utvidelse av eksisterende spredt fritidsbebyggelse i LNF-

områder i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplans arealdel (kartblad nr. 

16) 

- Kopi av samtykke til flytting av festepunkt fra Statskog, dokument nr. 2 i sak 17/1465 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Kommuneplanens arealdel 

- Søknad om tillatelse til tiltak, riving, mottatt 27.9.2017, saksnr. 17/1984 

- Tillatelse til tiltak, riving av eksisterende hytte, datert 2.10.2017 

- Øvrige dokumenter i søknad om tillatelse til bygging 

- Øvrige saksdokumenter 

 
 
Sammendrag: 
Bernhard Olsen søker på vegne av tiltakshaver Thor Arne Moen om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for oppføring av ny fritidsbolig i området Øvre Moksjøen i Øyer 

kommune. Søker ønsker noe endret plassering, og å flytte festepunktet. Gjeldende arealplan 

er kommuneplanens arealdel, og formål er LNF(R).  

Imøtekommelse av søknaden vil kreve dispensasjon fra formål LNF(R) 2.   

 
Saksutredning: 
Bernhard Olsen søker på vegne av tiltakshaver Thor Arne Moen, fester på gbnr. 155/1/572, 

om dispensasjon for å føre opp ny fritidsbolig i LNF(R)- området Øvre Moksjøen. Statskog er 

grunneier.  

Området ligger langs Hornsjøvegen og Hitvegen i Øyer statsallmenning, ca. 6 km. Innenfor 

Lisetra og omfatter 6 tomtefester. Området er flatt, åpent og lite vegetert. 
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Søker har langvarig tilknytning til stedet. Under vedlikeholdsarbeid på gammel hytte ble det 

oppdaget store råteskader i sviller og konstruksjon, som gjorde det uaktuelt å bringe 

eksisterende hytte opp i normal hyttestandard. Begrunnelse for å bygge ny er i følge søker 

og tiltakshaver at det ikke er aktuelt å restaurere denne. I følge søker og tiltakshaver har 

hytta vært i familiens eie i 25 år, og har vært brukt som fritidseiendom i lang tid.  

 

Dersom søknaden om dispensasjon imøtekommes ønsker søker å gjøre en mindre endring 

av plassering, i tråd med innsendt situasjonsplan. Det er gitt tillatelse til riving av gammel 

hytte i sak 17/1984. 

 

Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 

foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 

saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige 

myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 

og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1. 

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 

av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 

ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 

fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 

Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 

Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 

planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

 

Naboer: 

Søknad om dispensasjon er nabovarslet 24.8.2017 til grunneier Statskog SF. Etter 

rådmannens vurdering er det ikke nødvendig å varsle flere. Det er lang avstand til nærmeste 

festepunkt med hyttebebyggelse.  

 

Flytting av punktfeste: 

Flytting av punktfeste er godkjent av Statskog SF i brev av 7.7.2017. Det stilles visse vilkår 

her, som er tatt inn som vilkår for imøtekommelse av søknaden. 

 

Plangrunnlag: 

Gjeldende arealformål er LNF2 i kommuneplanens arealdel. I denne arealkategorien gjelder 

følgende bestemmelse for tiltak:  

«3.3 LANDBRUKS-, NATUR - OG FRILUFTSOMRÅDER 
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Innen alle LNF-områder er det generelt forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse 

av bestående bolig-, fritids- og ervervsbebyggelse, bebyggelse som ikke er tilknyttet sted-

bunden næring, før områdene inngår i reguleringsplan eller kommuneplan. 

Ut fra kommunens tanker om hvorledes en ønsker seg disse arealene disponert og sikret i 

framtida har en - med litt variable retningslinjer for arealbruken - valgt å dele LNF-områdene 

inn i følgende 4 kategorier: 

LNF sone 2: Forbudsområde. Sonen omfatter det alt vesentligste av kommunens areal. 
Den strenge holdningen til arealdisponering er ønskelig både av hensyn til 
landbruks-, natur og friluftsinteressene, men også for å kunne kontrollere og styre den 
framtidige utbygging utenfor senterområdene. Av hensyn til den faste bosetting er det tatt 
inn retningslinjer om at en skal være restriktiv mht. å tillate omdisponering av boliger til 
fritidsformål.» 
Forholdet til ny kommuneplan 
I forbindelse med arbeid med ny kommuneplan er flere områder konsekvensutredet med 

tanke på eventuell utvidelse av eksisterende spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder. Også 

for dette området, Øvre Moksjøen/Sjøsæterkrysset. Aktuelt festepunkt er nummer 130 i 

denne utredningen. Endret plassering er ikke vurdert her, men det må legges til grunn at 

analysen og vurderingene gjelder området ut over kun eksisterende festepunkt.  

Denne utredningen vurderer konsekvens av bygningsutvidelse på eiendommene. I følge 

denne er det ikke avdekket forhold som gjør utvidelse av eksisterende bebyggelse 

problematisk.  

 
Vurdering: 
Med dette utgangspunktet drøftes ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon i 

det følgende. Det er i tillegg kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart. 

Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp: 

Denne hytta har adkomst via Hitvegen. Ingen av hyttene har i følge utredningen innlagt 

vann eller strøm. 

Jordvern/landbruk: 

Markslag er jorddekt fastmark. Uttalelse fra landbrukskontoret i Lillehammer-regionen er 

innhentet, og tatt inn i sin helhet nedenfor. 

Landbruksfaglig uttalelse: 

Kommunens landbruksmyndighet har kommet med følgende uttalelse til søknaden: 

Tiltaket skal foregå på en fritidseiendom i LNF uten tilknytning til stedbunden næring, det er 

derfor ikke aktuelt med behovsmessige vurderinger av tiltaket.  
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De landbruksmessige konsekvensene ved tiltaket vil i utgangspunktet være av mindre 

betydning. Imidlertid er det omsøkt å flytte hytta til en ny plassering som er klassifisert som 

dyrkbar jord på fastmark. Hele dette området er dyrkbart. I kommuneplan for landbruk 

2014-2025 er det påpekt at mye av den dyrkbare jorda i kommunen er myr. Oppdyrking av 

myr er uheldig mhp. klimaeffekter, regjeringen har også lagt fram forslag om å forby 

nydyrking av myr. Det betyr at dyrkbar jord kan bli en knapphetsfaktor og at slike arealer på 

fastmark kan bli mer verd i framtida enn det de er i dag.  

 

Flytting av hytta til ny tomt vil fordre samtykke til omdisponering etter jordloven § 9. 

 

I konsekvensutredning for LNF for spredt fritidsbebyggelse nåværende for ny kommuneplan 

for Øyer 2016-2025 er det foreslått at denne fritidseiendommen kan avmerkes som LNF 

spredt fritidsbebyggelse i plankartet. I vurderingene er det mellom anna påpekt at 

fritidseiendommene i dette området ligger «godt synlige i landskapet med kun noe glissen 

bjørkeskog og store omkringliggende myrområder.» Hytta er omsøkt flyttet til ny plassering 

3 meter høyere i terrenget. Dette vil trolig gjøre hytta langt mer eksponert i landskapet. Det 

tilrås derfor at de landskapsmessige effektene, spesielt fjernvirkningen av tiltaket vurderes 

nøye. 

 
Behandling etter jordloven § 9: 
 
Iht. jordloven § 9 kan dyrka eller dyrkbar mark ikke brukes til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrka mark kan heller ikke disponeres slik at den for framtida blir 
uegnet til jordbruksproduksjon.  
 
Den nye tomteplasseringa er iht. AR5 dyrkbar jord. Det er få eller ingen samfunnsinteresser 
forbundet med at hytta skal flyttes i terrenget. Samtidig er det lite påregnelig at arealet vil 
bli nytta til produksjon av jordbruksvekster. Nyrdyrkingstakten i fjellet er lav og det er 
naturlig at arealer nærmere bygda først vil bli tatt i bruk til nydyrking. Til dette formålet er 
det også mye anna areal som er disponibelt i området. Rådmannen mener derfor at 
landbruksinteressene kan settes til side i dette tilfellet. 

Miljø og naturmangfold: 

Det er ikke avdekket arter av spesiell interesse. Eksisterende hytter ligger godt synlig i 

landskapet som er preget av tynn bjørkeskog og store myrområder. Det er ca. 200 meter 

innenfor villreinområde sone 2 i Rondane/Sølnkletten i følge kommuneplanens arealdel. 

Lovgrunnlag: En slik søknad om dispensasjon skal vurderes etter naturmangfoldloven §§8-
12. Kunnskapsgrunnlaget vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse de hensyn 
som skal vurderes iht. denne loven. Det anses ikke nødvendig med igangsetting av 
avbøtende tiltak vedrørende tiltakets konsekvenser for naturmangfold. 

Kultur 
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Det er ikke registrert kulturminner, SEFRAK-registreringer eller spesielle kulturmiljøer i 

området. Heller ikke Oppland Fylkeskommune har kjennskap til at tiltaket vil komme i 

konflikt med kulturminner. Iht. lov om kulturminner § 8 skal arbeider stanses og melding 

sendes til kulturminnemyndighetene dersom det avdekkes kulturminner som ikke er kjent. 

Samfunnssikkerhet og vassdrag: 

Avstand fra hytte til Øvre Moksjøen er etter kommunens vurdering så lang at dette ikke er 

til ulempe for omsøkte tiltak.  

Eksterne høringsinnspill: 

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten:  

I hovedsak skriver villreinnemnda: Når det gjelder høringer av arealplansaker har nemnda 

derfor innført en ordning med siling av saker. De saker som anses å ha liten betydning for 

villreininteressene behandles ikke av nemnda. Den oversendte saken vurderes å være i 

denne kategorien. 

Øyer Fjellstyre: 

I hovedtrekk anfører Øyer fjellstyre at å rive den råteskadede hytta og bygge opp en ny ikke 

er problematisk. Spørsmålet er hvorvidt det er nødvendig og hensiktsmessig å flytte den til 

ny tomt.  

Det bemerkes at begrunnelsen for å flytte den synes noe uklar, og å komme noe høyere i 

terrenget for bedre utsikt vil medføre at den blir mer eksponert. Det var i følge uttalelsen 

enighet blant fjellstyrets medlemmer og Statskog om at det ikke er nødvendig å flytte til ny 

tomt på dette grunnlaget. Dersom hytta likevel skal fjernes og bygges opp igjen fra bunnen, 

er det ikke noe problem å fundamentere den ordentlig, ved å drenere og bytte ut masser, 

slik at hytta blir stående tørt og trygt. 

Det går fram av uttalelsen at flytting av hytta ikke vil påvirke bruksrettsutøvelen i området, 

heller ikke friluftsinteressene synes å bli berørt. At hytta blir mer eksponert og mer synlig 

kan derimot sies å være i strid med naturverninteressene i området. Hytta blir i realiteten 

flyttet opp på nærmeste haug. Når en legger ut nye hyttefelt, er det vanlig å finne tomter 

hvor hyttene blir liggende litt anonymt og bortgjemt, og ikke alt for dominerende plassering. 

Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor denne saken skal vurderes annerledes, skriver 

fjellstyret. 

Oppland Fylkeskommune:  

Ut fra deres arkiv er det ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med 

kulturminner. Det gjøres oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir 

funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den 

grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om 
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kulturminner§ 8. melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland 

Fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 

tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Dette tas inn som vilkår for 

imøtekommelse. 

Fylkesmannnen i Oppland: 

I hovedtrekk skriver Fylkesmannen i sin høringsuttalelse at det eventuelt bør settes vilkår 

om at ny hytte ikke bør ha større areal enn den gamle. Det påpekes også at 

eksponering/landskapshensyn må vurderes, og er viktige i et terreng som her. 

Fylkesmannen anbefaler kommunen om å ta dette inn i endelig vurdering, og å vurdere et 

vilkår om lavere høyde enn prosjektert hytte. Det gis råd om å ikke flytte ny hytte opp i 

terrenget, på nevnte høydedrag, slik eier ønsker.   

Konklusjon: 

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

oppfylt.  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

Å bygge opp en ny fritidsbolig kan ikke sies å sette hensyn bak, eller formål med 

planbestemmelsene til side. Det vil ikke føre til bruksendring av betydning. I tillegg er flere 

av forholdene vurdert i forbindelse med å ta inn området i LNF spredt. Med dette er det 

kommunens vurdering at imøtekommelsen av tiltaket ikke er i strid med første vilkår i 

bestemmelsen. Det er ikke funnet problematisk med tanke på utredningen som er gjort i 

forbindelse med ny kommuneplan som er under arbeid. Det er heller ikke andre spesielle 

forhold som tilsier at det ikke er tilrådelig å imøtekomme søknaden om dispensasjon. 

Området er lett skogbevokst fjell og myrpreget, og særlige forhold å vurdere er nærhet til 

vassdrag og landbrukshensyn. Som beskrevet i det foregående ligger bebyggelsen med 

planlagt plassering langt unna, ca. 180 meter fra vannet, og medfører ikke uforholdsmessige 

ulemper. 

I følge landbruksfaglig uttalelse er de landbruksmessige konsekvensene av tiltaket av mindre 

betydning. I forhold til hensyn bak arealformål er det dermed rådmannens vurdering at 

landbruksinteressene kan settes til side i dette tilfellet. Det tilrås at de landskapsmessige 

effektene av flytting vurderes nøye. 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Det har ligget en hytte på stedet i lang tid, denne er revet. I følge søker var det ikke aktuelt å 

restaurere eksisterende hytte, og å kunne bygge en ny vil bringe standarden opp på dagens 
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nivå med hensyn på energiutnyttelse bl.a. Det er positivt at bygningsmasse etableres med 

tilfredsstillende standard. I motsatt fall er ytterligere forringelse og forfall en sannsynlig 

mulighet. Utforming og byggeskikk tas stilling til med tanke på etterfølgende byggesak. 

Opprinnelig bygning er ifølge registering i matrikkelen 70 m² BRA, BYA er ikke oppgitt. Ut i 

fra tegning som var vedlagt byggesøknaden skal ny hytte være 73,7 BRA. 

Det er et viktig poeng at arealet på prosjektert bygg ikke er større. Det er ikke tale om økt 

eller vesentlig endret bruk. Det ligger totalt fem hytter i området. Det er rådmannens 

vurdering at fordelene med å bygge en ny hytte er klart større enn ulempene. 

 

Det som må vurderes særlig er ønsket om å bygge ny hytte noe høyere i terrenget. 

Søker ønsker å plassere den cirka 20 meter mot nordvest i forhold til tidligere plassering. 

Den nye hytta vil ligge ca. to meter høyere i terrenget i følge tegninger som følger 

byggesøknaden.  

En vesentlig del av årsaken til ønsket om å reetablere hytta noe høyere er problem med 

råteskader på eksisterende hytte. I følge søker er grunnen der den gamle sto ikke egnet som 

byggegrunn. Som det pekes på i høringsuttalelsene kan disse ulempene unngås ved godt 

grunnarbeid. Omsøkt plassering må likevel behandles. 

Søker ønsker også å komme litt høyere i terrenget pga. lysforhold, utsikt, og innsyn fra vei 

og skiløyper. Nytt bygg er planlagt med dette for øye. 

Som hovedregel ved et slikt tiltak må det graves ca. 1,5 m rundt grunnmuren. Det må antas 

at det på denne måten vil bli et relativt stort terrenginngrep å plassere bygget i underkant 

av kollen, slik festepunktet lå opprinnelig. Særlig dersom det må byttes ut mye masser for å 

gjøre grunnen egnet for nybygging. Det er stilt vilkår fra Statskog i samtykket til flytting av 

festepunktet at justert tomteplassering ikke skal medføre vesentlig nivåendring i terrenget 

og legges med minst mulig terrenginngrep. 

Den landbruksfaglige uttalelsen peker på at de landskapsmessige effektene, 

fjernvirkningene av tiltaket må vurderes nøye. Noen av de eksterne høringsuttalelsene 

peker på at det kan være problematisk å tillate bygging på det høyeste punktet. 

Administrasjonen er ikke uenig i dette, bygget vil bli mer synlig fra visse retninger. Men 

vurdert opp mot områdets karakter i sin helhet og at det er tale om en slak kolle og kun ca. 

2 meter, anses det tilrådelig å tillate omsøkt plassering. 

Presedens er en fare i slike tilfeller. Prinsippet om å ikke plassere bygg på det høyeste 
punktet skal ikke fravikes på en generell basis. Det må underlegges nøye vurdering i det 
konkrete tilfellet.  
 
De andre hyttene i området ligger fra før nokså godt synlig i terrenget. Nytt bygg vil bli noe 
mer eksponert fra visse retninger. Det er administrasjonens vurdering at ønsket plassering 
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ikke kan sies å forringe området og dets landskapsmessige karakter på en slik måte at 
flytting bør avslås. Ved å stille vilkår om utførelse og fargevalg som ikke bryter unødvendig 
med landskapet, kan disse ulempene reduseres ytterligere.  
 
Ulempene ellers ved å imøtekomme søknaden er små. I følge søker og grunneier Statskog, 
som var på befaring der i forbindelse med flytting av festepunktet, vil ikke bygget plasseres 
helt på toppen av kollen. De uttaler videre at etter deres mening vil ikke omsøkt tiltak bryte 
uforholdsmessig med landskapet, og at de ikke ser grunner til å nekte flytting på dette 
grunnlaget. Det er heller ikke andre forhold i deres vurdering som gjør flytting utilrådelig. 
 
Byggtekniske forhold bør veie tungt i denne saken. Ved å plassere bygget på kollen får man 

automatisk en bedre avrenningssituasjon, og etter all sannsynlighet løses problemene med 

råteskader. Sammen med formål om plassering med minst mulig terrenginngrep, er 

fordelene ved å innvilge søknaden om dispensasjon klart større enn ulempene.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel punkt 3.3 om forbud mot oppføring av ny bebyggelse som 

ikke er tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til oppføring av omsøkt fritidsbolig i 

tråd med søknad mottatt 31.08.2017 med vilkår som stilt nedenfor. 

Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny hytte innenfor eksisterende festerett, 

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 jordloven § 9 med tilhørende bestemmelser godkjennes omdisponering av 
inntil 0,5 daa dyrkbar mark til fritidsformål på g/bnr 155/1. 
 
 

Dispensasjon gis med følgende vilkår: 

1. Festepunktet kan bebygges i tråd med gjeldende kommuneplans arealdel uten 

ytterligere dispensasjonsbehandling. 

2. Etterfølgende behandling av byggesak og flytting av festepunkt i matrikkelen 

gjennomføres administrativt av Øyer kommune. 

3. Justert tomteplassering skal ikke medføre vesentlig nivåendring i terrenget og legges 

med minst mulig terrenginngrep. Reetablering av hytte skal skje på maks kotehøyde 

939 moh. 

4. Tomt der den gamle hytta var plassert skal ryddes og skjæringer skal så langt det er 

mulig tilbakeføres til naturlig terreng. 

5. Tiltaket godkjennes som omsøkt i byggesøknaden. Bygget skal ha mørke jordfarger 

og anlegges med torv eller steintak.  
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6. Dersom det blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal 

arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 

sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. melding skal snarest sendes 

til kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune. 

 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Rådmann Avd.ing. 
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Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201504  
Arkivsaksnr.: 15/1207     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/18 Planutvalget 23.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 12.1.2018 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 12.1.2018 
3. Planbeskrivelse, datert 12.1.2018 
4. ROS-analyse, datert 13.10.2017 
5. Hellningskart, datert 11.10.2017 
6. Flomkart, - flomutredning 
7. Detaljtegning bekkeløp 
8. Byggeområder og vegprofil 
9. Utbyggingsillustrasjon 
10. Warm bed rationale 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i saken 
  
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 12.1.2018, ut til offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Reguleringsplanen er utarbeidet av Structor AS, Lillehammer på vegne av 
AlpinCo AS og Mosetertoppen Hafjell AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet utgjør ca. 270 daa og ligger 
innenfor / inntil 4 gjeldende regulerings 
planer: 203 Hafjell 
Alpinsenter øvre del, 115a Hafjell Fjellandsby, 
118 Mosetertoppen og 201108 Gondoltoppen 
Hafjell. 
 
Gjeldende planer 
Den gjeldende reguleringsplanen for 
områdene legger opp til en tett 
sentrumsdannelse 
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rundt toppstasjonen for Gondolen / restaurant Skavlen og inn mot den eksisterende 
fritidsbebyggelsen på Mosetertoppen. Det legges til rette for næringsbebyggelse med 
utleieleiligheter og utleiehytter, forretning og servering, samt fritidsbebyggelse med 
leiligheter og hytter. 
Reguleringsplan id 118 for Mosetertoppen ble vedtatt 28.5.2009. I denne planen var en del 
områder detaljregulert, mens andre deler var flateregulert til fritidsbebyggelse med krav om 
senere detaljregulering.  
 
 
3.1.2 Reguleringsplaner 

 
 
Figur 2 Gjeldende reguleringsplaner. Planområdet med svart omramming. 
 
Planområdet ligger innenfor eller inntil de gjeldende reguleringsplanene: 
• 118 Mosetertoppen, vedtatt 25.5.2009 
• Hafjell Alpinanlegg øvre del, vedtatt 29.9.1988 
• 115a Hafjell Fjellandsby, vedtatt 26.6.2003, sist endret 2013 
• 201108 Gondoltoppen Hafjell, vedtatt 29.3.2012 
Hele planområdet inngår i allerede vedtatte reguleringsplaner med ulike formål, i hovedsak 
byggeområde og alpinanlegg.  
 
Formålet med planarbeidet 
Hensikten med planforslaget er å utvikle området til en mer tett sentrumsdannelse rundt 
toppstasjonen for Gondolen / restaurant Skavlen og inn mot den eksisterende 
fritidsbebyggelsen på Mosetertoppen. Planleggingen er i tråd med gjeldende 
reguleringsplan fra 2009, der det er satt krav om detaljregulering av de aktuelle områdene 
for bl.a. å fastsette høyder på bebyggelsen. Det legges til rette for næringsbebyggelse med 
utleieleiligheter og utleiehytter, forretning og servering, samt fritidsbebyggelse med 
leiligheter og hytter. Hafjell Alpinsenter har behov for økt kapasitet på utleiesenger for å 
styrke driften av alpinsenteret, samt en balansert utvikling av sentrumsdannelser i tråd med 
alpinsenterets hovedmålsetting. 
 
Planprosess 
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Det er avholdt forhåndskonferanse/oppstartsmøte med Øyer kommune 12.6.2015.  
Planoppstart ble varslet/utsendt 17.6.2015. Det kom 5 innspill til varsel om oppstart av 
planarbeidet. Disse innspillene er gjengitt i sammendrag med forslagsstillers kommentarer i 
planbeskrivelsen under pkt 2.3 Innkomne merknader ved varsling.  
 
Medvirkning  
Berørte, naboer, grunneiere og organisasjoner etter liste fra Øyer kommune ble tilskrevet 
om planforslaget ved varsling av oppstart og vil bli tilskrevet ved utlegging til offentlig 
ettersyn.  
 
Konsekvensvurderinger 
Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen m. fler.   
Ved oppstartsmøte ble det signalisert at det skulle gjøres en mindre justering på 
utbyggingsområdene. På bakgrunn av dette konkluderte kommunen at det i henhold til KU-
forskriften ikke var behov for planprogram etter pbl § 12-9. I planforslaget som er oversendt 
er det foreslått nye byggeområder innenfor Hafjell alpinanlegg. Begrunnelse og 
konsekvenser av dette er omtalt i planbeskrivelsen.  
 
Planområdet 
Innen planområdet ligger deler av 
eksisterende alpinanlegg med 
skiarealer, toppstasjon for Gondolen og 
Backyardheisen, bunnstasjon for 
Moseterheisen og restaurant Skavlen. 
For øvrig består planområdet av 
ubebygde arealer som delvis er hogd 
og grovplanert og delvis har påstående 
skog.   
 
 
 

 
Forlag til plankart 
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Reguleringsformål 
Fritid- og turistformål (FT). 
På områdene FT 1 og 2 skal bebygges med utleieleiligheter. Det legges til rette 
for bebyggelse i 4 etasjer. Bebyggelsen på delområdet vil kunne romme 150-200 leiligheter, 
avhengig av hvilke størrelser på enhetene som velges. Foran bebyggelsen på området FT 
planlegges det et skiområde for barn /nybegynnere, med en båndheis og en enkel slepeheis. 
På denne måten vil en oppnå umiddelbar tilknytning mellom utleieleilighetene og 
skiområdet, samtidig som skiområdet og bebyggelsen ligger direkte inntil de eksisterende 
skiområdene og heisene på Mosetertoppen. 
 
Kombinert formål Forretning og Næringsbebyggelse (F/N). 
Dette gjelder areal inntil leilighetsbygg (FT) og areal rundt Skavlen (reguleres med samme 
bestemmelser som Skavlen).  
 
Kombinert Fritid-/Turistformål og Fritidsbebyggelse – Konsentrert (FT/BFK). 
Reguleres til bebyggelse i 2 etasjer + evt sokkel med maksimalt BYA 75 %, der minimum 60 
% av BRA (bruksareal) skal være utleieleiligheter.  
 
Kombinert Fritid/Turistformål og Fritidsbebyggelse – frittliggende (FT/BFF). 
I området skal det bygges hytter for utleie og hytter for salg med maksimalt BYA er på 40 %, 
der minimum 50 % BRA skal være utleiehytter.  
 
Område for fritidsbebyggelse. 
Dette er områder med leilighetsbebyggelse i 2 – 4 etasjer på tuntomter og enkelttomter for 
fritidshytter med anneks, uthus/garasje.  
 
Grad av utnytting 
Planen definerer maksimal BYA og maksimale høyder på bygninger. I områder for 
leilighetsbygg vil det faktiske antall boenheter variere ift valgt størrelse på leilighetene, 
samtidig som avveining mellom parkering på grunnen og parkering i parkeringskjellere vil 
innvirke på antallet. Det maksimale antall enheter i områdene vil være som følger: 
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Veger og parkering  
Bebyggelsen får adkomst fra eksisterende veger inn i området som er bygd i medhold av 
gjeldende plan. Internt hovedvegsystem innen planområdet er vist på plankartet med 
formålet Veg (V). Interne vegadkomster og parkering innenfor de enkelte delfelt skal vises i 
situasjonsplaner/tomtedelingsplaner som iht. bestemmelsene pkt. 1.12 og 1.13. Parkering 
der det reguleres enkelttomter skal ivaretas på hver enkelt tomt. Det er forutsatt at det skal 
etableres 1 stk biloppstillingsplass pr boenhet. I tillegg skal det være 20 % ekstra 
parkeringsplasser for gjesteparkering på terreng eller i parkeringskjeller.  
 
Trafikksikkerhet 
Vegsystemet i planområdet er utformet med planfrie kryssinger av de mest trafikkerte 
løypene / nedfartene. Det er således planlagt planfri kryssing av Moseterheisen og 
langrennsløypa ut fra Mosetertoppen, samt av Backyardheisen. Disse kryssingene er vist 
som kombinert formål veg / skianlegg (V/SKI) i to plan, med skianlegg over og veg 
under.  
 
Energiløsninger 
Planlagt bebyggelse vil ha elektrisitet som hovedenergikilde. Selv om en ønsker å oppnå en 
høy bruksfrekvens i et attraktivt område, vil mye av bygningsmassen bli brukt sjeldent 
sammenliknet med helårsboliger. Ekstra byggetiltak til f.eks. fjernvarme, varmepumper mv 
er derfor vanskeligere å forsvare både økonomisk, miljømessig og driftsmessig enn ved 
helårsboliger. Miljømessig er også fjernstyring av f.eks. temperatursenkning utenom 
bruksperioder viktig. Ift dette er elektrisitet å foretrekke da tilgjengelige tekniske løsninger 
ift styring for den enkelte seksjon / leilighet mv for tiden ligger lengst framme for 
elektrisitet.  
 
Barn og unges interesser og medvirkning fra barn og unge  
Mosetertoppen er svært godt tilrettelagt for aktiviteter som drives av barn og unge. Det er 
utviklet et omfattende løypenett for tur, ski og sykkel omkring planområdet, samt 
tilrettelagt adkomster og korridorer for løyper, sykkel- og turstier gjennom feltet og ut til 
omkringliggende naturområder. Langrennsanlegget er spesielt egnet for barneidrett med 
lysløype, sprintløype, stadionanlegg og konkurranseløyper. Det er også utarbeidet sykkelkart 
og orienteringskart med utgangspunkt på Mosetertoppen. Nærmeste nabo, Hafjell 
Alpinsenter AS har utviklet et omfattende «barneland» for sine aktiviteter på 
Mosetertoppen. Barn og unges representant er tilskrevet om planforslaget ved varsling av 
oppstart og vil igjen bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn.  
 
Vurderinger 
Det har gjennom tidene vært mange planer og prosjekter for Mosetertoppen/Gondolen og 
omkringliggende områder. Området har tidligere vært vurdert som et mulig tyngdepunkt i 
alpinanlegget med hensyn til fasiliteter, varme senger mv.  
 
GJELDENDE PLAN 
I planbeskrivelsen til gjeldende plan for Mosetertoppen (118) understrekes det at; ”Det er 
lagt stor vekt på å finne frem til en komplementær arealbruk som gjør planen totalt sett 
fysisk og ikke minst økonomisk realiserbar”. I gjeldende plan er det satt av 3 delområder til 
dette, benevnt FB/H/F 1, 2 og 3. Hovedformålet var forretningsvirksomhet i tilknytning til 
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drift av hotell og service og utvikling av boenheter for kommersiell og privat bruk. Planen 
åpner opp for bygging av inntil 9 300 senger. I gjeldende reguleringsplan ble det ikke vedtatt 
bestemmelser om høyder, de skal vedtas nå i detljreguleringen.  
 
 
PLANFORSLAGET 
Planforslaget er et samarbeid mellom Mosetertoppen Hafjell AS og Hafjell Alpinsenter 
AS/AlpinCo AS med tanke på styrking av det kommersielle tilbud rundt Gondolen/Skavlen 
med tilrettelegging for næringsformål med utleieleiligheter, utleiehytter, forretning og 
servering samt ordinære fritidsleiligheter og hytter. Dette er en strategisk satsing fra Hafjell 
Alpinanlegg med tanke på sikring og utvikling av alpinanlegget med tanke på besøk, gjøre 
anlegget levedyktig, attraktivt og konkurransedyktig i markedet. Utbyggingen er en urban 
utbygging med konsentrert bebyggelse med service og tjenestetilbud som hører med.  
 
Utbyggingen ligger innenfor gjeldende planer for området med hensyn skala, byggehøyder, 
dimensjoner og arealutnyttelse.  
 
En oppsummering av antall boenheter, gir 700 boenheter i BF (fritidsboliger som leiligheter 
eller hytter) og 375 boenheter i FT(fritid – turistformål som er næringsområder). Totalt 1075 
enheter. I FT 1 og 2 skal 100 % være i utleie (206 enheter).  
 
For FT/BFK (fritidsbebyggelse konsentrert) skal minimum 60 % av BRA være i utleie. I FT/BFF 
(fritidsbebyggelse frittliggende som hytter) skal minimum 50 % av BRA være i utleie. Dette 
er områder som i gjeldende plan for Mosetertoppen (118) er regulert til FB/H/F 
(Fritidsbolig/Hotell/ Forretning).  
 
Med tanke på å sikre tilgjengelige senger for utleie viser forslagsstiller til rapporten «Warm 
bed rationale”. I rapporten understrekes det at; ”De mest attraktive varme senger er 
lokalisert i ”snøsikkert område” og enheter som AlpinCo har 100 % kontroll på”. I følge 
rapporten har Alpinco AS ca. 450 varme senger i områder med høy attraktivitet, men ingen 
eies av Alpinco AS.  
 
Den planlagte utbyggingen vil gi i størrelsesorden 12 – 1800 nye varme senger som er under 
Alpinco’s kontroll (4-6 senger pr boenhet) samt 3 700 – 5 550 i øvrig planlagt bebyggelse. 
HafjellKvitfjellBooking har planlagt en utleiegaranti til de som leier ut gjennom selskapet. 
Dette gir reduserte priser på skipass og selskapet håndterer alle forhold som renhold, 
service under opphold mv. De oppsummerer i rapporten nødvendige faktorer for å realisere 
potensialet som ligger i varme senger, se vedlegg. 
 
I reguleringsformål er det lagt vekt på realisering av utleie og varme senger også i områder 
regulert for fritidsleiligheter og hytter for salg. Sammenliknet med Trysil og Hemsedal kan 
det synes som om AlpinCo legger opp til en lavere kontroll av varme senger enn 
konkurrentene i et større marked. Rådmannen tar de markedsmessige valg og vurderinger 
som er lagt til grunn for planforslaget til etterretning. 
 
Når det gjelder regulering av de «varme-sengene»/utleieenhetene må rådmannen følge opp 
vedtaket i kommunestyret den 29.9.2016, sak: 84/16 angående fritids- og turistformål - 
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retningslinjer/bestemmelser for å sikre oppfyllelse av reguleringsformål. På bakgrunn av 
dette foreslår rådmannen at følgende bestemmelser tas inn som nytt pkt: 
 
«For enheter regulert til fritids- og turistformål skal enheten skal være tilgjengelig for utleie 
minst 9 måneder pr år, jf. Miljøverndepartementets føringer fra 7. februar 2008. 
Utleievirksomheten skal skje som næringsvirksomhet i felles drift og utleiekravene gjelder 
hver enkelt utleiehytte/-leilighet.» 
 
AVVIK FRA GJELDENDE PLAN 
Byggeområdet går ut over gjeldende 
reguleringsplan med nye byggearealer innenfor 
reguleringsplan for Hafjell Alpinanlegg (øvre del).  
 
Reguleringsplan for Hafjell Alpinanlegg sier i 
bestemmelsene at reguleringsformål er;  
I. Friområde – Alpinanlegg og II. Spesialområde- 
Alpinanlegg. Dette innebærer heisanlegg med 
nødvendige bygg for drift av anleggene, 
nødvendige sikringsanordninger langs 
løypetraseene, samt varmestue/kafeteriaanlegg. 
Alpinanleggets bruk og formål er sikret i planen og 
utvidelse av byggeområdet må ikke begrense 
alpinanleggets drift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gjeldende planer sammenstilt med ny plan stiplet i rød strek 

Nytt byggeområde (rød skravur) som 

ligger i plan for Hafjell alpinanlegg 

Eksisterende planer sammenstilt med ny plan.  

Skravert rødt område er byggeområde. 
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Arealregnskap for avviket 

 
Arealavvik for byggeområder er ca. 30,5 daa, som er utvidelse av byggeområder.  
Områdene vurderes av vesentlig verdi som byggeområde for boenheter/sengekapasitet i et 
så sentralt område rundt Gondolen. Rådmannen oppfatter at det er en sammenheng 
mellom utvidet byggeområde for Hafjell Alpinanlegg/Alpinco AS mht varme senger og 
finansielle forhold.  
 

Alpintraseer som berøres er tegnet inn på 
tegning til venstre utfra dagens kunnskap 
om arealbruk. Planforslaget berører 
dagens alpintraseer som endres dels til 
byggeområder. De blå stipla strekene viser 
byggeområder i planforslaget. Grønne 
områder er alpintraseer. 
 
Konsekvenser av utvidelse av planområdet 
og byggeområdet, er beskrevet nærmere 
under pkt 6.1. I forhold til KU-forskriften, 
ved varsel om oppstart, skal områder som 
ikke er planavklart og som er større enn 15 
daa omfattes av planprogram eller 
beskrives i planforslaget mht virkning av 
planen. Etter rådmannens oppfatning 
ivaretar konsekvensvurderinger i 
planbeskrivelsen forholdet til KU. 
Rådmannen er positiv til utvidelsen.  
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AREALUTNYTTELSE 
Arealutnyttelsen i de rene hytteområdene er som tilsvarende hytteområder i Hafjell og det 
skulle derfor ligge til rette for bevaring av vegetasjon og naturlandskapet. 

 
Utvidelse av planområdet, gir en supplering av byggeområder i dette sentrale område for 
alpinanlegget. Utbygging av disse områdene forutsetter flere planfrie krysninger med 
skiløype/veg og vil ha høye 
utbyggingskostnader.  
 
Utvidet byggeområde har et 
areal på ca. 31 daa. Utvidelse av 
byggeområdene med planlagt 
grad av utnytting, planlagt 
formål fritid- og turistformål, gir 26 
boenheter.  
 
Området BF7/8 og FT/BFF 1 og 2 gir 
samlet 46 boenheter. 
 
 
 
 
 
BYGGEHØYDER OG GRAD AV UTNYTTING 
Det vurderes som riktig med høy utnyttelse av dette området.  Byggehøyder inntil 4 
etasjer/16 meter (FT) gir en god utnyttelse av planlagt fotavtrykk for bebyggelsen, - dvs 
bebygd areal. Den tyngste og mer konsentrerte bebyggelsen er noe tilbaketrukket inne på 
”platået” og vil ha en begrenset synlighet fra bygda.  
 
 
BEBYGGELSE OG TERRENG 
Vedlagt helningskart viser at størstedelen av området har helning slakere enn 1:4, men at 
enkelte områder er brattere. I disse bratteste områdene er det delvis plassert løyper 
/nedfarter, mens noen ikke bebygges da de ligger rett bak planlagt blokkbebyggelse. Iht. 
generelt gjelder krav skal alle bygninger og veger utformes og planlegges slik at minst mulig 
bearbeidelse av terrenget er nødvendig. Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og 
eksisterende bebyggelse.  
 
Planforslaget har et eget hefte med utbyggingsillustrasjoner, synlighet og siktlinjer fra 
viktige punkter i bygda mv. Utbyggingen vil i en begrenset grad bli synlig fra bygda. 
Rådmannen mener det er viktig å etablere mer urbane utbyggingsområder på slike 
knutepunkter. Dette vil gi inngrep i områder som allerede er berørt av utbygging. 
Fortetting/stor tetthet med korte transportavstander vil også kunne gi miljømessige 
gevinster.   
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FLOM OG OVERVANNSHÅNDTERING 
Til venstre vises flomveier ved åpne og tette 
stikkrenner, henholdsvis blå og åpne og rød 
for flomveier ved tette stikkrenner.  
 
Det er viktig at overvann fordrøyes slik at 
belastninger på tilgrensende elver/bekker og 
flombekker begrenses i størst mulig grad. 
  
Det er tidligere utarbeidet egen utredning om 
flom- og overvannsproblematikken for alle 
byggeområdene gjennom utarbeidelsen av 
gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen 
i 2009. Denne utredningen dekker både dette 
planområdet, samt tilliggende regulerte 
områder. Denne er vedlagt planen og 
bestemmelser er utformet i henhold til 
utredningen og på samme måte som i 
tilstøtende planer som ble omhandlet av 
samme utredning. 
 
Bestemmelser om overvann er tatt inn i 
reguleringsbestemmelsenes pkt 6.  
 
Trafikksikkerhet og kapasitet på vegnettet 
opp til Mosetertoppen er vurdert av 
forslagsstiller til å være tilstrekkelig jf. planbeskrivelsens pkt. 5.3. 
 
VA 
En utvidelse av planområdet kan få konsekvenser for vann og avløp i området, men tanke på 
kapasitet. Det vil i løpet av planarbeidet være nødvendig med en avklaring av VA-spørsmålet 
opp mot maksimalt tillatt utbygging.  
 
Utbyggingsprogrammet for Øyer sør:  
I gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen (plan ID 118) er det rekkefølgekrav for 
områdene benevnt, B12, FB13 eller FB/H/F1 til 5 med vilkår for utbyggingen at gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg 361 fra Nermokrysset frem til Alpintunellen må være etablert før 
bebyggelsen tas i bruk. Dette vilkåret er oppfylt, men planen omfatter arealer som ikke 
tidligere har vært gjenstand for rekkefølgekrav. Dette gjelder planforslaget områder BF7 og 
8, samt FT/BFF1 og 2. Disse arealene ligger i eksisterende reguleringsplan for Hafjell 
alpinanlegg og det vil være naturlig å stillerekkefølgekrav til disse nye områdene. I 
utbyggingsprogrammet til Kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008, foreligger 
det rekkefølgekrav til utbyggingsavtale. De fleste forholdene er tatt hånd om igjennom 
utbyggingsavtalen til Reguleringsplanen for Mosetertoppen. Men i utbyggingsprogrammet 
før Øyer sør er det også forutsatt at alle nye utbyggingsområder skal være med å bidra til de 
foreslått prioriterte tiltak i sentrumsringen.  
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Rådmannen foreslår ut fra dette følgende rekkefølgekrav, under nytt pkt. 7.5:  
«Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan i gang settes skal 
rundkjøring i Aaslettenkrysset og videreføring av gang- og sykkelvei frem til eksisterende g/s-
vei mot sentrum være etablert. Dette gjelder også videreføring av eksisterende g/s-vei fra 
eksisterende til rundkjøringen ved på-avkjøring til E6.»  
 
Kommunen kan akseptere at utbyggingen starter, dersom det inngås en utbyggingsavtale 
som sikrer gjennomføringen av rekkefølgebestemmelsen. 
 
Rådmannen anbefaler planen lagt ut til offentlig ettersyn med de to endringene som 
rådmannen foreslår. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 12.1.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 
Nytt punkt: 
«For enheter regulert til fritids- og turistformål skal enheten skal være tilgjengelig for utleie 
minst 9 måneder pr år, jf. Miljøverndepartementets føringer fra 7. februar 2008. 
Utleievirksomheten skal skje som næringsvirksomhet i felles drift og utleiekravene gjelder 
hver enkelt utleiehytte/-leilighet om omfattes av formålet.» 
 
Ny rekkefølgebestemmelse: 
«Pkt. 7.5     Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan i gang settes skal 
rundkjøring i Aaslettenkrysset og videreføring av gang- og sykkelvei frem til eksisterende g/s-
vei mot sentrum være etablert. Dette gjelder også videreføring av eksisterende g/s-vei fra 
eksisterende til rundkjøringen ved på-avkjøring til E6.»   
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL 
EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: GBNR 144/020  
Arkivsaksnr.: 15/2268     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/18 Planutvalget 23.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Høringsbrev der saken sammenfattes av 8.11.17 
Høringsuttalelser fra OFK, 1.12.17 og 2.1.18 
Høringsuttalelse fra fylkesmannen, 21.12.17 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tillatelse til fradeling, PU-sak 42/16, 16.8.16 
Øvrige saksdokumenter på saken 
 
Sammendrag: 
Rådmannen foreslår at det fravikes vilkår om sammenføyning og at det på vilkår tillates at 
tilleggsarealet endres til selvstendig fritidstomt. 
 
Saksutredning: 
Det har fra gnr. 144 bnr. 1 vært søkt om fradeling av tomt til eksisterende hytte, og høring 
av regionale myndigheter ble gjort i brev, 15/2268-6, der kommunens anbefaling var å 
tillate omsøkte fradeling dersom arealet ble sammenføyd med naboeiendommen. Både 
Fylkesmannen og Oppland fylkeskommune var positive til dispensasjonssøknaden. 
 
Følgende vedtak ble fattet i planutvalget:   

Møte i Planutvalget den 16.8.2016 - Sak: 42/16 
 
Enstemmig som rådmannens forslag. 
Vedtak i Planutvalget: 

1. Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at 
dispensasjonsbegrunnelsen er noe svak i forhold til kravet om at fordelene ved å gi 
dispensasjon skal være klart større enn ulempene, men den økte bruken har likevel 
positive ringvirkninger og eventuelle ulemper er svært små eller ikke eksisterende.  

2. Med hjemmel i pbl § 19-2 tilrås det derfor at det gis dispensasjon til fradeling etter 
pbl § 20-1 pkt m, for et areal på omlag 1200 m2 på gbnr 144/1, samt omdisponering 
til fritidsformål av arealet og påstående bygg. Gjennomføringen av fradelingene og 
bruksendringer av bygninger finner sted administrativt i egne saker. Det forutsettes 
sammenføyning av dette arealet med gbnr 144/17, slik at det ikke oppstår noen ny 
selvstendig fritidseiendom.  
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3. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til fradeling 
av hytte som omsøkt med et areal inntil 1.200 m2 fra landbrukseiendommen g/bnr 
144/1. Den omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
 
I etterkant har tomten blitt fradelt som omsøkt og overskjøtet til Trond Musdalslien.  
 
I vedtaket ble det stilt krav om sammenføyning med gnr. 144 bnr. 17, slik at det ikke oppsto 
en ny selvstendig fritidseiendom. 
 
Kommuneplanens bestemmelser for fritidsbebyggelse under 800 moh i LNF-2 tillater 
fritidsbebyggelse inntil 120 m2 BRA. Bebyggelsen på gnr. 144 bnr. 17 er i overkant av dette, 
så tomten må sees som fullt utbygd. 
 
I brev av 29.1.2016 begrunnes dispensasjonssøknaden: «Den omsøkte tomta er tiltenkt 
søkers bror Trond Musdalslien og hans familie, som eier ei hytte på det tilstøtende arealet 
(gnr. 144 bnr. 17). De har blitt en stor familie og har behov for mer plass. Det er derfor 
ønskelig at ei hytte som står på det omsøkte arealet kan overtas av Trond og at eiendommen 
blir en selvstendig fritidseiendom. Hytta ble oppført på 1940-tallet av Kjells og Tronds far, 
forut for at han overtok landbrukseiendommen. Hytta har enkel standard og består av to 
oppholdsrom.» 
 
I møter avholdt i etterkant av vedtaket har Trond Musdalslien forklart hva som var formålet 
med å tilegne seg hytta som sto på brorens landbrukseiendom og hvorfor det var viktig at 
denne skulle fradeles som egen selvstendig tomt. Formålet med å tilegne seg tomt med 
påstående hytte var å kunne rive hytta med enkel standard og på nytt bebygge tomten med 
en hytte innenfor de bestemmelser kommuneplanens arealdel tillater i LNFR-områder. Det 
var tenkt å grensejustere tomtene slik at to selvstendige fritidsboliger kan sammenbygges, 
men innenfor hver sin tomt. På den måten kunne Musdalslien bebygge sin nye tomt som et 
tilbygg til sin eksisterende hytte, slik at det ble større plass.  
 
Under saksbehandlingen av delingssøknaden ble det tolket dit hen at den enkle hytten ville 
være tilstrekkelig for Musdalsliens behov for mere plass. På sin egen tomt hadde han 
allerede bygget ut det kommuneplanens bestemmelser åpner for. Siden det ble fremført i 
dispensasasjonssøknaden at tomten skulle tilegnes for å gi mer plass, ble det satt krav til 
sammenføyning. Dersom vilkåret om sammenføyning blir stående, kan ikke tomten 
bebygges ytterligere. Kommunen kan tillate at hytta med enkel standard opprustes til 
dagens standard, men det tillates ikke ytterligere økning av BRA. 
 
Rådmannen mener at saken kan løses ved å endre vilkår for vedtak, slik at kravet til 
sammenføyning faller bort. Det må tilføres et nytt vilkår om at sammenbyggingen av de to 
fritidsboligene gjøres, slik at de begge fremstår som separate enheter og oppfyller alle krav 
mht. brannsikkerhet i forbindelse med sammenbygde enheter. Det må også kreves at den 
nye enheten skal ha innhold som en fullverdig fritidsbolig. Enhetene skal kunne selges hver 
for seg i fremtiden.  
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Rådmannen ser faren for presedens i saken, men mener at saken er såpass spesiell ved at 
det allerede sto en hytte på arealet som han søkte fradelt landbrukseiendommen til broren 
sin. Det bør ikke medføre at en stor bebygd tomt i LNFR-områder kan deles og tilpasses på 
samme måte.  
 
Istedenfor å gjennomføre ny dispensasjonsbehandling har rådmannen tilskrevet regionale 
myndigheter og bedt om deres syn i saken. 
 
Oppland fylkeskommune har gitt to uttalelser, hvorav den første var noe uklar i 
formuleringene, så det er blitt bedt om at det klargjøres deres holdning.  
 
Både fylkesmannen og fylkeskommunen kan akseptere at vilkår om fradeling endres slik at 
det ikke settes krav om sammenføyning. Videre advarer begge instanser om faren for 
presedens dersom man tillater det som intensjonen til tomteeier er; å grensejustere 
eiendommene og bygge på eksisterende nabohytte slik at bebyggelsen på tomtene fremstår 
som en hytte på om lag 240 m2. Dette er en omgåelse av regelverket og ikke intensjonen i 
bestemmelsene for LNF 2 i kommuneplanen. Landskapsbildet på Musdalssetra vil også bli 
vesentlig endret. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har sett på hyttetomter i LNF2 områdene på Musdalssetra. En grov telling (se 
de blå ringene) viser at det ligger minst 16 hyttetomter som har samme 
«sammenslåingspotensial». Det betyr at det er potensial for at minst 8 eiendommer kan 
innrette seg slik som intensjonen til Trond Musdalslien er med sine tomter. Det skal selvsagt 
noe til for at det blir slik, men potensialet er til stede. Dette viser at faren for presedens er 
større enn hva rådmannen først antok. Om det tillates sammenbygging over to tomter nå, 
er det vanskelig å se for seg argumenter for å nekte fremtidige saker av lik karakter. Dette 
gjelder både på Musdalssetra og andre områder i fjellet.  
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Trond Musdalslien og sendt inn byggetegninger, slik at det er mulig å vurdere tiltakets 
omfang/ tilpasning til øvrige hytter. Utvendig vil hytta fremstå som en stor hytte, selv om 
Musdalslien fremfører at han vil bygge den brannteknisk som to separate enheter. Dette vil 
da kunne gjennomføres med en branndør som skiller enhetene innvendig. 
 

 

 
 
 
Slik som hytta er tegnet er det ikke mulig for utenforstående å se at dette er «to hytter». 
Det vil da være vanskelig å avslå kommende byggesaker i LNFR-områder, der det søkes om å 
få bygge dobbel størrelse på en tomt som er stor nok til å romme en hytte av slikt format. 
 
Innenfor planområdet til Musdalseter hyttegrend er utnyttelsesgrad pr tomt 180 m2. 
Hytteplanen som Trond Musdalslien nå ønsker å realisere vil da være betydelig større enn 
hva som tillates innenfor regulert område. Dette er også uheldig. Under behandling av 
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innspill til kommuneplanen ble et utbyggingsområde som ligger inntil seterområdet anbefalt 
tatt ut av planen. Deler av begrunnelsen var å ikke tilrettelegge for store hytter inntil 
seterområdet. Det er selvsagt noe annet med et større felt som ønskes regulert, men ved å 
tillate dette som omsøkes, vil det legge til rette for at flere innenfor LNF 2 området vil kunne 
søke om tilsvarende størrelser. Dette er ikke ønskelig utvikling innenfor uregulert områder. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at presedensfaren er så overhengene at saken best løses 
ved at vilkår om sammenslåing fravikes, men at det ikke aksepteres at tomtene 
grensejusteres slik som ønsket. Videre tillates det ikke at hytte på gnr 144 bnr 20 bygges 
nærmere enn 8 meter fra allerede eksisterende hytte på gnr 144 bnr 17. Det kan aksepteres 
at det bygges en veranda eller liknende som kan knytte byggene sammen, men det skal helt 
klart fremstå som at byggene er separate. Ved å fjerne elementet som knytter byggene 
sammen skal de fremstå som selvstendige enheter som kan selges hver for seg. 
 
Rådmannen foreslår at man med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd, bokstav a 
omgjøres vedtak fattet i Planutvalget den 16.08.2016 - Sak: 42/16. Siste setning i pkt. 2 
strykes: 
«(…)Det forutsettes sammenføyning av dette arealet med gbnr 144/17, slik at det ikke 
oppstår noen ny selvstendig fritidseiendom. » 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd, bokstav a omgjøres vedtak fattet i 

Planutvalget den 16.08.2016 - Sak: 42/16. Formålet med omgjøringen er å fravike 

vilkåret om sammenføyning av eiendommer som er på samme eierhånd. 

2. Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at allerede fradelt 

areal gnr. 144 bnr.20 kan endres til selvstendig fritidstomt istedenfor å sammenføyes 

med gnr. 114 bnr. 17 som dens tilleggsareal. Begrunnelse for dette er at det allerede 

sto en hytte på arealet.  

3. Følgende vilkår settes for fritidstomt 144/20: 

a. Opprinnelig fradelt areal 144/20 skifter bruksnavn til selvstendig enhet, og 
krav om sammenføyning opphører.  

b. Det tillates ikke at tomtene 144/17 og 144/20 grensejusteres slik at det 
tilrettelegges for sammenbygging av tomtenes utbyggingspotensial til en 
enhet. 

c. Det tillates ikke at fritidsboligene på tomtene plasseres nærmere hverandre 
enn 8 m. 

d. Det tillates at det bygges en veranda eller liknende som gjør at hyttene er 
knyttet sammen, men det skal helt klart fremstå som to selvstendige enheter. 

 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE OPP SKILØYPER I SKARSMOEN 
SØKER: STEINAR MYRABØ 
 

Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 17/2531     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/18 Planutvalget 23.01.2018 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om kjøretillatelse for å kjøre opp skiløyper i nærmiljøet til Skarsmoen 
Kart over skiløypene 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Steinar Myrabø, leder av Skarsmoen Aktivitetspark søker om tillatelse til å kjøre opp 
skiløyper i området Skarmoen. Formålet med Skarsmoen Aktivitetspark er å skape aktivitet i 
byga gjennom å tilby et bredt spekter av aktiviteter både sommer og vinter. Det søkes om 
tillatelse til å kjøre opp skiløyper fra Skarsmoen Gård, bort til Rustberg og Rindheim. Det er 
også planlagt rundløype om Skard og skiløyper på traktor og skogsbilvegene innenfor dette 
området, se vedlagte kart. Trasèene legges i hovedsak langs etablerte stier, traktor- og 
skogsbilveger. Søker har vært i kontakt med grunneierne i området og de har stilt seg 
positive til tiltaket.  
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3 
bokstav e) kan motorkjøretøyer på vinterføre benyttes til opparbeiding og preparering av 
skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, 
hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Det følger videre av § 3, 2. ledd at 
kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring nevnt i bokstav b) – g), herunder om 
områder, traseer, sesonglengde, tidspkt for kjøring, utstyr, m.v.  
Etter rådmannens vurdering er det positivt at Skarsmoen Aktivitetspark ønsker å utvikle 
naturbaserte aktivitetsprodukter i dette området.   
Rådmannen mener det er viktig å ha lett tilgjengelige skiløyper for både lokalbefolkning og 
for turister/overnattingsgjester i nærområdet.  
Som det fremgår av motorferdselloven er den samfunnsmessige betydningen av å 
opparbeide skiløyper tillagt stor vekt.  
Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representere noen vesentlig skade eller ulempe  
på natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Rådmannen foreslår med hjemmel i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3, 2. ledd, at Skarsmoen Aktivitetspark 
v/Steinar Myrabø får tillatelse til å kjøre opp skiløyper med snøscooter iht omsøkte 
løypeplan. 
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Saksutredning: 
Steinar Myrabø, leder av Skarsmoen Aktivitetspark søker om tillatelse til å kjøre opp 
skiløyper i området Skarmoen. Formålet med Skarsmoen Aktivitetspark er å skape aktivitet i 
byga gjennom å tilby et bredt spekter av aktiviteter både sommer og vinter.  Av aktiviteter 
nevnes kano-/kajakkpadling i Lågen, ridning, guidede turer i Skarsmoens unike natur; 
topptur med fantastisk utsikt, flora, fugleliv og geologi, og ski og skileik i nærområdet. På 
sikt er det også håp om å kunne bygge en enkel klatrepark med zipline i tilknytning til 
Skarsmoen Gård. Ved Skarsmoen Gård tilbyr de overnatting, bespisning, møtelokaler og 
hesteridning. Skarsmoen Aktivitetspark har allerede kjøpt inn kajakker og kanoer o.l for 
sommeraktiviteter og de ønsker nå  å kunne tilby oppkjørte skiløyper, som både 
lokalbefolkningen,  turister og overnattingsgjestene i nærområdet skal kunne benytte seg 
av. 
Det er ønskelig å kjøre opp skiløyper fra Skarsmoen Gård, bort til Rustberg og Rindheim. Det 
er også planlagt rundløype om Skard og skiløyper på traktor og skogsbilvegene innenfor 
dette området, se vedlagte kart. Trasèene legges i hovedsak langs etablerte stier, traktor- og 
skogsbilveger. I følge søker har det vært oppkjørt skiløyper i nærområdet til Skarsmoen Gård 
tidligere.  Søker har vært i kontakt med grunneierne i området og de har stilt seg positive til 
tiltaket.  
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3 
bokstav e) kan motorkjøretøyer på vinterføre benyttes til opparbeiding og preparering av 
skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, 
hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Det følger videre av § 3, 2. ledd at 
kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring nevnt i bokstav b) – g), herunder om 
områder, traseer, sesonglengde, tidspkt for kjøring, utstyr, m.v.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Vurdering: 
Formålet med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere 
motorferdselen i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det 
følger videre av loven at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente 
nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som 
reguleres. 
Etter § 3 e) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag er 
opparbeiding og preparering av skiløyper direkte hjemlet i loven. Kommunen kan likevel 
behandle slike saker iht § 3, 2. ledd. Etter rådmannens vurdering vil det være riktig i de 
tilfellene det er snakk om å etablere nye skiløyper. Ved etablering av nye skiløyper er dette 
også nødvendig i forhold til virkeområdet for naturmangfoldloven.  
Etter rådmannens vurdering er det positivt at Skarsmoen Aktivitetspark, ser og arbeider 
med å utvikle naturbaserte aktivitetsprodukter i dette området.   
De planlagte skiløypene er i all hovedsak lagt til etablerte stier og langs traktor- og 
skogsbilveier. Fra Skarsmoen Gård og nordover mot vegen opp til skytterbana og videre bort 
til Rindheim, er det etter det rådmannen kjenner til, ikke noen etablerte stier eller veier i 
dag. Etter rådmannens vurdering vil det likevel ikke være noe problem å anlegge ei skiløype 
på oversiden av vegen slik som det er skissert. Det må nok ryddes noe skog og dette må 
avklares med grunneier.  
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Fra Rindheim og oppover mot Helset går planlagt skiløypetrase på nordsida av skytebana til 
Øyer Tretten JFF. Skiløypetraseen ligger utenfor sikkerhetssona til skytebana og vil ikke 
komme i konflikt med denne.  
Landbrukskontoret har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til 
sårbare eller truede arter som vil bli påvirket av de planlagte løypetraseene. Det er 
imidlertid kjent at det trekker og oppholder seg en del elg i området Skarsmoen vinterstid. 
Rådmannen kan imidlertid ikke se at opparbeiding av skiløyper i området skal representere 
noen vesentlig skade eller ulempe for elgen i området.  
Formålet med å etabler nye skiløyper i Skarmoen er å ha lett tilgjengelige skiløyper for både 
lokalbefolkning og for turister/overnattingsgjester i nærområdet. Etter rådmannen 
vurdering er dette viktig. Skarmoen ligger midt mellom Øyer og Tretten og løypene vil være 
lett tilgjengelige for både lokalbefolkning og for turistene som kommer til bygda. Dette vil 
også være et godt alternativ til å reise opp på fjellet for å gå på ski når det f. eks er 
ruskevær.   
Som det fremgår av både formålet med motorferdselloven og  § 3 e) er den 
samfunnsmessige betydningen av  å opparbeide skiløyper tillagt stor vekt.  
Etter Rådmannens vurdering vil ikke tiltaket representere noen vesentlig skade eller ulempe  
på natur eller naturmiljø, med dens biologiske og økologiske prosesser, jfr 
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3, 2. 
ledd, får Skarsmoen Aktivitetspark v/Steinar Myrabø tillatelse til å kjøre opp skiløyper med 
snøscooter iht omsøkte løypeplan. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Allmenheten skal sikres tilgang til skiløypene.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Rådmann 
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REFERATER - PLANUTVALGET 23.01.2018 
 
 

Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/147     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/18 Planutvalget 23.01.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Miljødirektoratet datert 29.11.2017: OVERTREDELSESGEBYR FOR VISSE 
OVERTREDELSER AV MOTORFERDSELLOVEN VED BRUK AV SNØSCOOTER - 
ORIENTERING OM NY HJEMMEL FOR STATENS NATUROPPSYN (SNO). 
 

 Brev fra Østfold fylkeskommune datert 06.12.2017: HANDLINGSPROGRAM 2018-
2021 - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING FOR VANNREGION GLOMMA OG DE 
NORSKE DELENE AV VANNREGION VÄSTERHAVET. 

 

 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Oppland til Asgeir Myhren datert 08.12.2017: 
TILLATELSE TIL OPPSETTING AV JERVEBÅS - 2017-2018. 
 

 Brev fra NINA datert 03.01.2018: MOTORFERDSEL I RONDANE 2017 -
TILBAKEMELDING FRA NINA. 

 

 E-post fra Sjur Haugen v/Forsvarets Hundeskole datert 10.01.2018: KJØRING MED 
SNØSKUTER VED HORNSJØ. 

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