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GBNR 16/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 118 MOSETERTOPPEN, 
ETABLERING AV HELÅRSVEG  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon 
Uttalelser fra Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune 
Uttalelse fra Johannes Svegården i forbindelse med høring 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren finner at søknad om dispensasjon for oppføring av helårsveg til 
Mosætra og Svegårdssætra bør avslås. De kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt og 
hensynene bak LNF-bestemmelsene settes vesentlig til side. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 
Saksutredning: 
Structor Lillehammer AS søker på vegne av Ole Erlend Kester Moe om dispensasjon fra 
reguleringsplan 118 Mosetertoppen for oppføring av helårsveg til Mosætra og 
Svegårdssætra. Søker skriver at tiltaket kan anses å være i strid med formålet bevaring av 
kulturlandskapet og at det søkes derfor om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 
 
Søker ønsker helårs vegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra, uten å starte med 
vinterbrøyting av den nåværende setervegen fra nordvest. Vegen er tenkt å være 
ca. 200m lang og med bredde 5m slik at den blir godt brukelig til landbrukstransport. 

 
 
Hensikten med tiltaket er ifølge søker å oppnå helårs vegforbindelse til begge setrene uten 
å vinterbrøyte den eksisterende setervegen, samt gi bedre framkommelighet for transport i 
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forbindelse med landbruksdrift. Slik søknaden foreligger, er samtykke fra grunneier ikke 
med. 
 
Begrunnelse fra søker for søknaden: 
Eierne av setrene ønsker bedre framkommelighet for maskiner i landbruksdriften, tidligere 
tilgang til landbruksarealer på våren, samt adgang til setrene på vinteren. Brøyting av 
eksisterende veg vil innebære brøyting av hhv. 500m for Mosætra og 770m for 
Svegårdssætra. Etablering av den omsøkte vegen vil redusere dette til ca. 270m for 
Svegårdssætra, mens lengde for Mosætra blir omtrent den samme. Den 
eksisterende vegen krysser dessuten hovedlangrennsløypa forbi Mosætra, slik at brøyting vil 
skape et konfliktpunkt her, som blir eliminert med den nye vegen. Brøyting vil også medføre 
slitasje og belastning på den eksisterende gamle setervegen. 
For utfyllende begrunnelse, vises det til vedlagte søknad. 
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende reguleringsplan for området er 118 Mosetertoppen. Det aktuelle arealet er 
regulert til landbruk (L), og gjennom bestemmelsenes pkt 6.9 er 
området også regulert til «spesialområde kombinert formål landbruk og bevaring». 
Plassering av avkjørsel fra eksisterende veg er vist i reguleringsplan for 201504 
Mosetertoppen sentrum, vedtatt 24.02.2022. 

 
 
Lovgrunnlag:  
Søknaden utløser krav om dispensasjon etter pbl. kapittel 19 etter grunngitt søknad. 
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. Kommunedirektørens 
vurdering er at det er nødvendig med høring hos regionale og statlige organer, da deres 
fagområder anses berørt. 
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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 formålsbestemmelser kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
 
Vurdering: 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. 
pbl. § 21-3. Nabovarsel ble sendt ut 11.3.2022. 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.  
 
Landbruksfaglig vurdering i forkant av høringen: 

• Tiltaket vurderes til ikke å være nødvendig for landbruksdrifta, hverken på Svegården eller 
Mo. Sørvest for lykkja til Svegården er det regulert inn adkomstpil for tilgang til blant annet 
henting av rundballer vinterstid. 

• Tiltaket innebærer bygging til annet formål enn landbruksdrift og bidrar til å svekke skillet 
mellom landbruksområdene og utbyggingsområdene. 

• Skogarealet innenfor tiltaksområdet er i gjeldende arealplan registrert som: «Kombinert 
landbruk og bevaring. Kulturlandskapet skal bevares. De overordnede strukturer skal 
bevares som åpent jordbruksareal med kantsoner og åpent bekkedrag». Å anlegge vei 
gjennom skogsmarka vil påvirke det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Vegen 
anlegges i en del av et område som i stor grad allerede er utbygd og hvor det gjenstår få 
sammenhengende områder med landbruksareal. Det bør derfor tilstrebes løsninger som tar 
vare på de urørte områdene og som ikke setter kulturlandskapet under ytterligere press. 

• Det bør tilstrebes andre løsninger og heller vurdere å oppruste eksisterende vei til Mosetra. 
 
Behandling etter naturmangfoldloven §§ 8–12: 
Offentlige beslutninger skal bygge på et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag og det er gjort 
undersøkelser av hvilke funn som er registrert i området, basert på registreringer samlet i 
databasen Innlandsgis.no.  
 
Registrerte funn i det avgrensede området: 
 
Miljø/naturmangfold: 

· Arter fra artskart: Ingen. 
· Det er ikke registrert utvalgte naturtyper. 
· Verneområder: Tiltaket ligger ikke innenfor verneområder eller i nærheten av vernede 

enkeltobjekt. 
· Tiltaket ligger ikke innenfor INON-områder, dvs. inngrepsfrie områder, men ligger 

innenfor innlandsås- og fjellandskap (NiNLandskap). 

Friluftsliv: 
· Det er registrert merket fotrute i det aktuelle arealet.                                      

Kulturminner: 
· Det er ikke registrert kulturminner på eller i nærhet av tiltaket.  
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Landbruk: 
· Det er ikke gjort MIS (miljøregistrering i skog) på eller i nærheten av tiltaket.  
· Tiltaket ligger delvis innenfor verneskoggrense. Verneskog legger føringer for skjøtsel 

og drift, jf. kap. 3 i skogbrukslova.  
· Det er ikke registrert dyrkbar jord på det aktuelle arealet.  

§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig og det hentes inn uttalelser fra 
berørte statlige og regionale myndigheter. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Det er ikke registrert trua 
art, men tiltaket medfører inngrep i innlandsås- og fjellandskap og berører registrert merket 
fotrute som ved tiltaket vil bli erstattet av helårsveg.  
 
I § 9 om føre-var-prinsippet står det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger tiltaket kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet. Kommunedirektørens (KD) vurdering er at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 
Drøfting av tiltaket sett opp mot vilkårene i pbl § 19-2 andre ledd:  
Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene settes vesentlig tilside jf. 
pbl § 19-2 andre ledd. Jf. pbl § 19 andre ledd må også fordelene være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering før dispensasjon kan gis.  
 
Det aktuelle arealet er regulert til landbruk. I bestemmelsene står følgende av betydning: 

 
Tiltaket ligger også innenfor spesialområde Bevaring av landskap og vegetasjon og i 
bestemmelsene står: 

 
For lovens første vilkår er det tiltak utenom stadbunden næring, og det at det er søkt om 
tiltak i en bevaringssone for landskap og vegetasjon som er tema for behandlingen. 
 
Innenfor LNF-formålet (her: landbruk, L), skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, 
jord, skog og friluftsliv. Skogarealet innenfor tiltaksområdet er i gjeldende arealplan 
registrert som: «Kombinert landbruk og bevaring», og det ligger en bevaringssone for 
kulturlandskapet over dette området. Videre vil tiltak til annet formål enn landbruksdrift, 
bidrar til å svekke skillet mellom landbruksområdene og utbyggingsområdene. Å anlegge 
vei gjennom skogsmarka vil påvirke både kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet.  
Kommunedirektøren mener, etter vurderingene over, at hensynene bak LNF-
bestemmelsene settes vesentlig til side, jf. pbl § 19-2 andre ledd.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon vil ifølge søker kunne gi bedre framkommelighet for 
maskiner i landbruksdriften, tidligere tilgang til landbruksarealer på våren, samt adgang til 
setrene på vinteren. Brøyting av eksisterende veg vil innebære brøyting av hhv. 500m for 
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Mosætra og 770m for Svegårdssætra. Etablering av den omsøkte vegen vil redusere dette 
til ca. 270m for Svegårdssætra mens lengde for Mosætra blir omtrent den samme. Den 
eksisterende vegen krysser også hovedlangrennsløypa forbi Mosætra, slik at brøyting vil 
skape et konfliktpunkt her, som blir eliminert med den nye vegen.  
 
Kommunedirektøren vil her bemerke at vinterbehovet for landbruket synes løst slik det er i 
dag, og for Svegården er det etablert rundballeplass nederst på jordet som muliggjør 
henting uten ny veg vinterstid.  Når det gjelder Moe, så er det ikke husdyr og heller ikke 
lagring av rundballer på setra. Til slutt gjenstår da privat bruk av setra vinterstid (ansett som 
fritidsbruk) som det største behovet for etablering av ny helårsveg. I utgangspunktet skal 
ikke kommunen legge vekt på tiltakshavers personlige behov i dispensasjonssaker. 
Kommunedirektøren finner ikke at fordelene er større enn ulempene. Kommunedirektøren 
vil også bemerke at utifra hensynet til gjeldende plan, bør det tilstrebes løsninger som tar 
vare på de urørte områdene og som ikke setter kulturlandskapet under ytterligere press. 
Det bør heller vurderes å oppruste eksisterende vei til Mosetra.  
  
Basert på drøftelsen av tiltakets virkninger, fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende 
plan, har kommunedirektøren i forkant av høringen kommet til at søknad om dispensasjon 
for helårs vegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra, bør avslås. 
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Statsforvalteren i Innlandet har følgende merknader til søknaden: 
For at kommunen skal kunne gi dispensasjon, må lovens vilkår i pbl § 19-2 være oppfylt. Dette vil si: 
– at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i formålsbestemmelsen 
eller nasjonale eller regionale interesser, ikke blir vesentlig satt til side, og 
– at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet 
Vurdering 
 
Kommunens vurderinger av disse punktene skal legges til grunn for vedtaket i saken.  
Kommunen har vurdert tiltaket etter naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige 
beslutningstaking, jf. nml §§ 8-12. Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, basert på 
tilgjengelig informasjon om naturverdier i området. 
 
Etablering av ny vei vil stykke opp et skogsareal, som er omkranset av regulerte utbyggingsområder. 
Skogsarealet som er regulert til landbruk og til bevaring, fungerer som en vegetasjonsskjerm rundt 
det dyrka arealet på seterområdet, og mot hyttefeltene. Vi støtter kommunens vurdering av at 
bevaring av det resterende skogsarealet er et viktig hensyn. Det bidrar blant annet til å redusere 
faren for drifts- og miljømessige ulemper knyttet til fortsatt drift av jordbruksarealet på setra. 
 
Innvilgelse av dispensasjon kan føre til presedens. Ut fra prinsippet om at like saker skal behandles 
likt, betyr dette at kommunen må innvilge dispensasjon for eventuelle lignende søknader. På denne 
måten risikerer kommunen å uthule sine egne planer, som er blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ – kommunestyret. Vi 
forventer at kommunen vurderer eventuell presedensvirkning av en tillatelse. 
 
 
Innlandet Fylkeskommune har følgende merknader til søknaden: 
For lovens første vilkår er det tiltak utenom stedbunden næring, og det at det er søkt om 
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tiltak i en bevaringssone for landskap og vegetasjon som er tema for behandlingen. Innenfor LNF-
formålet (her: landbruk, L), skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Skogarealet innenfor tiltaksområdet er i gjeldende arealplan registrert som: «Kombinert landbruk og 
bevaring», og det ligger en bevaringssone for kulturlandskapet over dette området. Videre vil tiltak 
til annet formål enn landbruksdrift, bidra til å svekke skillet mellom landbruksområdene og 
utbyggingsområdene. Å anlegge vei gjennom skogsmarka vil påvirke både kulturlandskapet og det 
biologiske mangfoldet. Kommunedirektøren mener, etter vurderingene over, at hensynene bak LNF-
bestemmelsene settes vesentlig til side, jf. pbl § 19-2 andre ledd. 
 
I henhold til friluftsloven § 22 skal fylkeskommunen arbeide for å 
fremme friluftslivsformål innen sitt område, og har ansvar for å ivareta de allmenne 
friluftsinteressene i forbindelse med planarbeid og i enkeltsaker. Området er kartlagt og 
verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde og tiltaket berører en registrert og merket 
fotrute som ved tiltaket vil bli erstattet av helårsveg. En helårsvei som medfører biltrafikk i 
dette området også vinterstid kan gi uheldige virkninger for friluftslivet. 
Fylkeskommunen støtter kommunenes vurdering og har ingen planfaglige merknader ut over dette 
 
Planlagt vei vil gå gjennom et skogsområde som er kartlagt som verneskog mot fjell. Område er i 
dag sterkt preget av fritidsbebyggelse, med påfølgende fragmentering av naturlige områder. Videre 
fragmentering av skog i område vil negativt påvirke naturmangfoldet. Vi anbefaler å øke andel 
korroderer som er viktige leveområder og trekkveier for viltartene våre, og som er spesielt viktig å 
bevare i områder hvor det er lite av dem. For at vi skal kunne nå de regionale og nasjonale klima- og 
miljømålene, må vi etterstrebe at arealendring ikke går på bekostning av naturmangfoldet. Tap av 
naturmangfold på verdensbasis er økende, og arealbruk er den faktoren med størst betydning (FNs 
naturpanel 2019). Vi viser til FNs bærekraftmål nr. 15 “Liv på land” som peker på viktigheten av å 
begrense avskoging, ta vare på fjellområdene og integrere verdien av økosystemer og biologisk 
mangfold i nasjonale og lokale planleggingsprosesser. Vi anbefaler å utrede et alternativ som ikke 
går på bekostning av naturmangfold. 
 
Landbrukskontoret påpeker faren for økt utbyggingspress på hensynssona for kulturlandskap rundt 
Mosætra. Fylkeskommunen deler denne bekymringen. Kulturlandskapsområdet er et av få 
gjenværende områder som ikke preges av omfattende utbygging i Hafjell. Det er slik sett en viktig 
markør og formidler av det autentiske seterlandskapet som en gang preget området. Alternativer 
bør derfor utredes. Dersom vegen skal tillates oppført, bør det stilles strenge krav til 
terrengtilpasning. Ny veglinje bør legges så skånsomt som mulig i terrenget slik at man unngår store 
og skjemmende skjæringer og fyllinger. Det bør også stilles krav til istandsetting og revegetering av 
skjæringer og andre terrengsår som følge av vegbyggingen. 
 
Fylkeskommunen har vurdert saken og fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt. 
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Johannes Svegården - uttalelse i forbindelse med høringen : 

 
 
Erlend Moe og Structor v/ Tor Christensen har som søker og ansvarlig søker fått kopi av 
høringsbrevet til orientering. Begge har kommet med merknader til høringsbrevet. Disse vil 
ikke bli kommentert nå, men vil først bli aktuelle ved en eventuell klagebehandling.  
 
Kommunedirektøren sin sluttvurdering: 
Etter høringsrunden finner kommunedirektøren at foreløpig konklusjon før høringen er 
styrket. Både fylkeskommunen og Statsforvalteren støtter kommunedirektøren sin 
konklusjon og minner også om presedensfaren for tilsvarende saker. Videre er det også slik 
at det ikke foreligger samtykke fra grunneier. Basert på drøftelsen av tiltakets virkninger, 
fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende plan, er kommunedirektøren kommet til at 
søknad om dispensasjon for helårs vegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra bør avslås.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget (PMU) søknad 
om dispensasjon for oppføring av helårsveg til Mosætra og Svegårdssætra.  
De kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt og hensynene bak LNF-bestemmelsene 
settes vesentlig til side.  
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 


