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GBNR 16/1/0/0 - MOSÆTERVEGEN 152 - MERKNADER TIL SØKNAD 
OM DISPENSASJON FOR HELÅRSVEG BER OM 
HØRINGSUTTALELSE 
 
Vi viser til oversendelse fra kommunen datert 26.09.2022. Saken gjelder søknad om 
dispensasjon etter Plan- og bygningsloven § 19-2 for etablering av helårsveg til Mosætra og 
Svegårdssætra. 
 
Bakgrunn 
Det søkes om å etablere en vei fra adkomstvegen til vannverket ved Mosetertoppen inn til 
setervegen som går til setrene til Svegarden og Mo Storstugun. Vegen er planlagt med 
lengde 200 meter, bredde 5 meter og skal anlegges for vinterbrøyting. Formålet med tiltaket 
er enklere adkomst til setrene.  
 
Landbrukskontorets vurdering 
Tiltaket er av Landbrukskontoret ikke vurdert til ikke å være nødvendig for landbruksdrift og 
skal derfor ikke behandles etter landbruksveiforskrifta, men som et byggetiltak etter pbl i 
tillegg til dispensasjon fra arealformålet i gjeldende reguleringsplan. Gjennomføringen av 
tiltaket gir ingen særlige fordeler for landbruket generelt eller for grunneier spesielt. Tiltaket 
vurderes til å forringe kulturlandskapet, samt å øke presset på hensynssona mot Mosætra. 
Landbrukskontoret mener det bør tilstrebes andre løsninger og mener en heller bør vurdere 
å oppruste eksisterende vei til Mosetra. 
 
Kommunens foreløpige vurdering 
Basert på drøftelsen av tiltakets virkninger, fordeler/ulemper samt hensynet bak gjeldende 
plan, heller kommunedirektøren i retning av at søknad om dispensasjon for helårs 
vegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra, slik søknaden foreligger, bør avslås. 
 
Fylkeskommunens merknader  
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både 
nasjonale og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike 
planfaglige tema som samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), vannmiljø, 
friluftsliv, vilt, villrein, ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming og 
stedsutvikling.  
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Som generell merknad viser vi til at det er kommunen som vurderer om vilkårene i pbl. § 19-
2 er oppfylt og om dispensasjon da kan gis. Vilkårene er ikke oppfylt dersom en 
dispensasjon for et tiltak undergraver planen/bestemmelsen, eller vesentlig tilsidesetter 
hensyn som planen skal ivareta. Det samme gjelder lovens formålsbestemmelse. I tillegg må 
også fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Plansystemet bygger på prinsippet om forutsigbarhet og er forankret i krav om 
likebehandling og sikkerhet mot vesentlige endringer av gjeldende planvedtak. Det betyr at 
kommunen i tillegg til sin begrunnelse for om vilkårene er oppfylt, også må vurdere 
virkningen av tiltaket for tilsvarende saker (presedensfaren).  
  
Plan  
For lovens første vilkår er det tiltak utenom stedbunden 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, 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 friluftslivsområdet 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. 
 
Naturmangfold 
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. 
 
Kulturarv  
Landbrukskontoret påpeker faren for økt utbyggingspress på hensynssona for kulturlandskap 
rundt Mosætra. Fylkeskommunen deler denne bekymringen. Kulturlandskapsområdet er et 
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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 ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket vil komme i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre 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 kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
 
  
Samlet vurdering  
Fylkeskommunen har vurdert saken og fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt og viser 
til at alternative løsninger bør vurderes. Øyer kommune har gjort en grundig vurdering av 
søknaden og fylkeskommunen støtter vurderingen. Vi minner om at et positivt vedtak i denne 
saken kan skape presedens for lignende tiltak. Det vil av den grunn være særs viktig at 
kommunen begrunner hvorfor det eventuelt er riktig å gi dispensasjon i denne saken, samt at 
lovens to vilkår i Plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. Vurderingene skal fremgå av 
vedtaket i saken. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
seksjonssjef  
  
 Gunhild Tørhaugen 
 plankoordinator 
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