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SÆRUTSKRIFT 

 
Arkivsak: 10/1392   
 
GNR. 155 BNR. 1 FNR. 19 - TILBYGG FRITIDSBOLIG + NY ADKOMST 
 
 

Saksbehandler:  Tor Falck Arkiv: BYGG 155/001/019  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/11 Planutvalget 17.02.2011 
288/11 Planutvalget 27.05.2011 
289/11 Planutvalget 27.05.2011 
103/13 Planutvalget 20.02.2013 
45/15 Planutvalget 18.08.2015 
56/15 Planutvalget 10.11.2015 
 
 
Vedlegg: 
 Søknad om ny atkomstvei, av 07.02.2013. 

 Uttalelse fra Oppland Fylkeskommune 06.07.2015 til søknad om dispensasjon for etablering av 
kjøretrase. 

 Uttalelse fra Fylkesmannen, av 08.07.2015 til søknad om dispensasjon for etablering av kjøretrase.  

 E-post av 21.10.2015 fra Øyer Fjellstyre v/Edgar Enge 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Situasjonskart i M=1: 1500 med omsøkt vegtrase inntegnet  

 Flyfoto fra 2013 i M=1:1500 som viser etablert vegtrase etter bygging av tilbygg på fritidsboligen  

 Flyfoto fra 2005 i M=1:1500 som viser området før byggestart  

 Brev av 06.11.2010 til Statskog- Søknad om atkomstvei til hytta Blåsenborg gbnr 155/1/19  

 Brev av 15.11.2010 fra Statskog- Tillatelse til å anlegge ny atkomstvei  

 Brev av 20.05.2011-Søknad om vurdering av adkomstvei  

 Tillatelse til tiltak. Tilbygg og rivning av gammel del av fritidsbolig, sak DS-PU av 17.02.2011  

 Utvidet dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, sak 22/12 av 27.09.2012  

 Utvidet dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, sak 29/13, av 16.12.2013  

 Kommuneplanens arealdel  

 Regional plan for Rondane – Sølnkletten villreinområde med retningslinjer for de ulike sonene  

 Kart over Rondane – Sølnkletten villreinområde – 2008  

 INON-kart, kartinformasjon fra naturbasekart og Askeladden  

 
Sammendrag: 
Ole Håkon Stai har etter søknad om tillatelse til tiltak i 2010 gjennomførte ulike byggetiltak på sin 
fritidsbolig Blåsenborg ved Djupen i periode fram til 2012. I forbindelse med byggearbeidene ble det 
søkt om inn- og utfrakt av byggematerialer og byggavfall med traktor etter motorferdselloven. Etter 
ferdigstilling av tiltaket var det etablert et markert kjørespor fram til fritidsboligen. Det søkes nå om 
dispensasjon etter pbl om etablering av dette som fast innkjøringsvei. Søknaden begrunnes med 
behov for mer skjermet parkering og foreldre med bruksrett til fritidsboligen. Disse har ikke lenger 
like lett for å ta seg fram til denne til fots. Med bakgrunn i at kjøretraseen alt er etablert langt på vei 
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og at denne ikke medfører noe endret bruk eller nevneverdig økt miljømessig belastning i forhold til 
naturgrunnlaget, finner rådmannen det tilrådelig at søknad om dispensasjon kan imøtekommes, 
dersom det gis klare vilkår for gjennomføring av tiltaket. Fylkesmannen Oppland og Oppland 
Fylkeskommunen gir sin tilslutning rådmannens vurderinger og tilrådning til å kunne imøtekomme 
søknaden. 
 

Saksbakgrunn 
Ole Håkon Stai søkte den 21.12.2010 om tillatelse til rivning av gammel del av fritidsbolig, oppbygging 
av ny del og anleggelse av ny atkomstvei til fritidseiendommen. I vedtak av 17.02.2011 ble det gitt 
tillatelse til rivning og oppføring av nytt tilbygg. Det ble ikke gitt tillatelse til bygging av vei med 
henvisning til at dette måtte avklares gjennom egen dispensasjonssøknad. Med bakgrunn i at tiltaket 
lå veiløst til på en odde, ble det også satt som vilkår at materialkjøring i forbindelse med rivning og 
bygging, måtte avklares ved dispensasjon hjemlet i lov om motorferdsel i utmark og på islagte vann. 
 
Dispensasjon etter motorferdselloven for kjøring med traktor og tilhenger ble gitt den 29.04.2011 i 
forbindelse med tilbygget og utvidet dispensasjon ble gitt den 27.09.2012, da med henvisning til 
behov for å sluttføre prosjektet. Det ble i begge sakene satt som vilkår at kjøringen skulle begrenses 
til et minimum og at kjøretraseen skulle settes tilbake i opprinnelig stand så godt dette kunne la seg 
gjøre.  
 
Tiltakshaver søkte i brev av 06.11.2010 Statskog som grunneier om tillatelse til å anlegge vei fram til 
sin hytte. I søknaden vises det til behov for å kunne parkere mer skjermet og lenger unna 
eksisterende vei på grunn av betraktelig økt trafikk langs hovedveien og på grunn av at foreldre har 
klausul på bruken av hytte. Disse har nå vondt for å komme seg fram og tilbake til fots langs 
eksisterende sti. Statskog ga sin tilslutning som grunneier til at en veitrase kunne opparbeides. 
Inngrepet måtte være så skånsomt som mulig og veien måtte være åpen for allmenn ferdsel. 
Statskog satte også som betingelse at de skulle være med på å stikke ut veien.  

 
Søker sendte i brev av 20.05.2011 en 
henvendelse til Øyer kommune, der brev til 
og fra Statskog ble vedlagt og der det ble vist 
til at Statskog som grunneier hadde gitt sin 
tillatelse til veien og ba om fornyet vurdering 
av søknaden. I forbindelse med rulleringen av 
kommuneplanens arealdel ble søker bedt om 
å ta dette opp som en del av prosessen. Dette 
er hovedårsaken til den lange 
saksbehandlingstiden. Det er nå fastslått, bl.a 
etter dialog med fjellstyret, at det ikke er 
aktuelt å ta opp slike saker samlet. Det står 
da tilbake å behandle denne søknaden og alle 
tilsvarende saker som enkeltsaker. Det er ikke 
vurdert som nødvendig å be om ytterligere 
søknadsgrunnlag. 
 

PLAN- OG BYGGFAGLIG BAKGRUNN OG VURDERING  

 
Lovmessig behandlingsgrunnlag etter plan- og bygningsloven 
Den planmessige statusen er i henhold til kommuneplanens arealdel arealkategorien LNF. Bygging av 
ny veitrase må hjemles i bygningslovens § 20-1 pkt L og etter forutgående dispensasjonsbehandling 
iht pbl § 19-2, der dette er nødvendig ut fra gjeldene lov og plangrunnlag. Kommunen kan gi varig 
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eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven, skal det legges særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer, skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
om dispensasjonssøknaden.  
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til 
å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

 

Søknadsgrunnlaget 
Den omsøkte strekningen er 150 m lang fra 
veien som går inn til demningen ved Djupen 
og fram til fritidsboligen. Samlet er det fem 
festetomter med fritidsboliger i dette 
området. De øvrige fritidsboligene har alle 
innkjøring fra samme vei. I tillegg er det det 
lagt ut et relativt betydelig antall båter i 
området, da Djupen regnes for å være et 
godt fiskevann med god tilgang for båter. 
Søknaden er begrunnet med behov for mer 
skjermet parkering på grunn av økt trafikk og 

mangel på kontroll med bilene når de står parkert langt unna og «i skjul» bak en annen hytte (Gbnr 
155/1/159). Det må også kjøres inn på tunet til denne hytten for å parkere, noe som oppleves som 
beklemmende for søker. Det vises også til foreldre som har bruksrett til hytta, men som nå har og 
som i økende vil grad få problemer med å ta seg dit til fots og frakte bagasje dit på grunn av alder og 
andre forhold. 
 
Eksisterende kjørefar før og etter byggevirksomheten 
 

Fra rådmannens side vises det til at søknadsbegrunnelsen primært er forhold av personlig art og at en 
mer egnet parkeringsplass kan opparbeides ved den innkjøringstraseen som ble etablert i forbindelse 

med byggearbeidene. En slik plass er alt 
delvis opparbeidet og kan lett opparbeides til 
å bli mer anvendelig. Begrunnelsene 
vurderes derfor ikke alene som tilstrekkelig 
til å gi dispensasjon. 
 
Omsøkte strekning for etablering av ny 
veitrase, ble befart den 11.08.2014. Det ble 
da konstatert at traktorkjøringen av 
materialer alt hadde medført etableringen at 

Innkjøring nedre del 

Innkjøring øvre del  
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et kjørefar som antas å kunne anvendes av vanlig bil ved forsiktig kjøring, med unntak av en mindre 
strekning over et myrområde. Her var det nå lagt ut en gangvei av planker. I etterkant av dette har 
flyfoto av området fra 2005 og 2013 blitt gjennomgått. Dette viser en før og etter situasjon, der 
mulige konsekvenser av å gi kjøretillatelse for traktor på barmark for materialframkjøring i sårbart 
terreng etter motorferdselloven klart framgår. 
 
Ut fra foreliggende flyfoto kan det sammen med befaringen den 11.08.2014, stadfestes at det alt er 
etablert en kjøretrase som medfører at terrenget ikke kan retableres til det naturlig opprinnelige på 
noen enkel måte og innen en tidsmessig akseptabel periode. Det viser også til at kommunen burde ha 
vurdert alternativer som fks frakt på frossen snødekt mark, bruk av beltegående atv, eller bruk av 
båt, samt stilt krav om innbæring til fots av lettere materialer. 

 
Med bakgrunn i at eksisterende kjøretrase 
delvis er en konsekvens av at kommunen ikke 
stilte andre og strengere vilkår når dispensasjon 
etter motorferdselloven for inn- og utkjøring av 
materialer ble gitt, vurderes det framfor å 
kreve tilbakeføring som mer hensiktsmessig å 
tillate en meget enkel form for videre 
opparbeiding av kjøretraseen. Dette vil hindre 
en framtidig ukontrollert kjøring og bruk av en 
delvis ferdig kjøretrase, som kan medføre 
ytterligere sår og skader på terrenget. 
 
Det vil da kun tillates fjerning av enkeltsteiner 
som umuliggjør kjøring og oppfylling av grus 
etter disse og i tilsvarende ujevnheter. Det kan 

ikke tillates grøfting eller heving av veibanen. I det myrlendte område kan myrjord fjernes og 
erstattes med grov pukk for å etablere bærelag og for muliggjøre gjennomstrømning av vann og 
enkel oppgrusing kan tillates her. Det kan ikke stikkes ut noen ny trase som medfører endring av den 
etablerte kjøretrase og kjøretraseen må være åpen for alle slik Statskog stiller krav om. 
 
Natur og kulturgrunnlag  
Tiltaket berører ingen registrerte kulturminner, SEFRAK objekter eller naturvernområder. Tiltaket 
endrer heller ikke dagens INON status. I området rundt Djupen er det gjort observasjoner av musvåk, 
fjellvåk, dvergfalk og viper. Disse artene vurderes ikke til å bli berørt av tiltaket på noen nevneverdig 
måte.  

 

Forholdet til villrein 
Det omsøkte området ved Djupen ligger omlag 
3-4 km inne i sone 2 i Regional plan for 
Rondane – Sølnkletten villreinområde. Ved 
gjennomgang av kartet over Rondane og 
Sølnkletten villreinområde – 2008, framgår det 
at den omsøkte vegtraseen, ikke berører 
trekkveier, vinterbeiter eller kalvingsområder. I 
likhet med de øvrige fjellområdene innen de 
definerte villreinområdene i Øyer, er det 
oppgitt at det aktuelle området ligger i 
tilknytning til barmarksbeiter for villrein. Det 
omsøkte tiltaket medfører ingen økning av 
trafikkgrunnlaget eller dagens bruk. Fra Flyfoto 2013  

Flyfoto 2005  
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kommunens side vurderes påvirkningen ved en imøtekommelse av dispensasjonssøknaden, til å være 
ubetydelig i forhold til villreinen og alt eksisterende bruk. Det er derfor ikke vurdert som nødvendig å 
innhente uttalelse fra Villreinnemnda 
 
Annet 
Med bakgrunn i at Statskog som grunneier hadde gitt sin tillatelse til veien og etter dialog med 
Fjellstyrets sekretær om dette, det vises her til e-post av 21.10.2015, ble saken framlagt for 
planutvalget den 18.08.2015. Planutvalget vedtok følgende:  

 
«Saken sendes tilbake for uttalelse fra fjellstyret.» 
 
Rådmannen viser til e-post av 21.10.2015 fra Øyer Fjellstyre v/Edgar Enge og har ikke noe å tilføye til 
denne. 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Med bakgrunn i at det alt er etablert et kjørefar langs omsøkt veistrekning som en følge av 
tidligere gitte dispensasjoner etter motorferdselloven og kjøring av materialer og byggavfall i 
forbindelse med byggevirksomhet, vurderes det framfor å kreve tilbakeføring som mer 
hensiktsmessig å gi dispensasjon for en meget enkel form for videre opparbeiding av 
kjøretraseen med hjemmel i pbl § 19.2. Dette vil hindre en framtidig ukontrollert innkjøring og 
bruk av en delvis ferdig kjøretrase som kan medføre ytterligere sår og skader på terrenget. 
Fordelene ved å gi dispensasjon vil med dette være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

 
2. Som vilkår for imøtekommelse etter pbl 19-2 tillates det ved opparbeidingen kun fjerning av 

enkeltsteiner som umuliggjør kjøring og oppfylling av grus i gropene etter disse eller i andre 
ujevnheter som hindrer kjøring. Det tillates ingen grøfting eller generell heving av veibanen, slik 
at veibanen ikke lenger følger plant i terrenget. I det myrlendte området kan myrjord fjernes og 
erstattes med grov pukk for å etablere bærelag og for å muliggjøre gjennomstrømning av vann 
og enkel oppgrusing kan tillates her. Det kan ikke stikkes ut noen ny trase som medfører endring 
av den etablerte kjøretrase og kjøretraseen må være åpen for alle slik Statskog stiller krav om. 
Før opparbeiding finner sted må det søkes om tillatelse etter pbl § 20-1 pkt L der vilkårene gitt i 
dispensasjonen innarbeides i vedtaket. Den endelige opparbeidingen gis ikke godkjenning, før 
det er gjennomført befaring og kommunen har gitt sitt samtykke til at arbeidene er i samsvar 
med dispensasjonen og byggetillatelsen. 

 
 
 
Sveinar Kildal Tor Falck 
Rådmann Seniorrådgiver 

 
 
 
 
 
 

Møte i  Planutvalget den 10.11.2015 - Sak: 56/15 
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Behandling: 
SP ved Laila A Jonassen Skåden fremmet følgende endringsforslag til punkt 1: 
«Det bør ikke gis dispensasjon, da dette vil skape presedens samt et brudd med Øyer 
kommunes tradisjon om en restriktiv holdning til inngrep i våre indre fjellområder. 
Det skal heller ikke være slik at tillatelse til å frakte materialer skal føre til vegrett.» 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak i punkt 1 og SPs  
endringsforslag  i punkt 1, ble SPs forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt punkt 2: 
«Planutvalget ber rådmannen om å sørge for at utbygger besørger snarest mulig 
istandsetting og revegetering.» 
 
Rådmannens forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget: 

1. Det bør ikke gis dispensasjon, da dette vil skape presedens samt et brudd med Øyer 
kommunes tradisjon om en restriktiv holdning til inngrep i våre indre fjellområder. 

             Det skal heller ikke være slik at tillatelse til å frakte materialer skal føre til vegrett. 
 

2. Planutvalget ber rådmannen om å sørge for at utbygger besørger snarest mulig 
istandsetting og revegetering. 
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