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DISPENSASJON - GBNR 140/75/0/0 - MUSDALSSÆTER HØGSVEA - FRITIDSBOLIG - 
TAKVINKEL 
 
 
Saksbehandler:  Anette Lien Sponberg Arkiv: IEIGB 

3440/140/75/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/1360     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om rammetillatelse 
- Søknad om dispensasjon 
- Tegninger 
- Situasjonsplan 
- Supplering av søknad – følgebrev 
- Tilbakemelding/supplering datert 25.05.2022 med vedlegg 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige dokumenter ligger i ESA-sak 22/1360 
- Reguleringsbestemmelser for plan-id 201711 Musdalsæter Høgsvea. 

 
 
Sammendrag: 
Arkitekt Aslak Haanshuus AS søker på vegne av tiltakshaver Christian Blom om dispensasjon 
fra § 4.1 k) om krav til takvinkel i reguleringsbestemmelsene for plan-id 201711 Musdalsæter 
Høgsvea. Reguleringsbestemmelsen sier at tak skal oppføres som saltak, med en takvinkel på 
mellom 22 og 32 grader. Det søkes om å få oppføre fritidsbolig og anneks som avviker fra et 
tradisjonelt rektangulær grunnplan. Takformen tilpasses grunnplanens utforming men ulike 
takvinkler som tilpasses bygningens fløyer og lave gavler. Hovedtakform ligger i intervallet 
12-21 grader, bratteste takvinkel er på 37,4 grader og slakeste takvinkel er på 6,5 grader.  
 
Kommunedirektøren finner at de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt, og anbefaler at det 
ikke gis dispensasjon. 
 
Saksutredning: 
Den 11.04.2022 mottok Øyer kommune søknad om rammetillatelse, med tilhørende søknad 
om dispensasjon, for oppføring av fritidsbolig og anneks på gbnr. 140/75 innenfor 
reguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea. Det søkes om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsens §4-1 bokstav k om krav til takvinkel. Det er her angitt at tak skal 
oppføres som saltak med takvinkel mellom 22 og 32 grader. Omsøkt fritidsbolig har en 
sammensatt takform med mange ulike vinkler. Takvinklene varierer fra 6,5 grader til 37,4 
grader. Hovedtakform ligger i intervallet 12-21 grader. Omsøkt anneks har et asymmetrisk 
saltak med takvinkel ca. 13 grader. 
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I søknad om dispensasjon grunngis valgt utforming av tak og hvorfor dette bør tillates. Søker 
anfører at: 

- Utgangspunkt for omsøkt prosjekt er en bygning som tilpasser seg terreng og tomt 
der grunnplan forsøkes tilpasset tomtens spesifikke kvaliteter. Dette i motsetning til 
et standard rektangulær grunnplan som stort sett er lik uansett tomteforhold. 
Takformen må nødvendigvis tilpasses et slik grep og vil derfor også skille seg fra en 
vanlig hyttes standard saltak. Det har likevel vært en ambisjon om å ta utgangspunkt i 
skråtak, forstått som saltak, men med ulike takvinkler som tilpasses hyttens fløyer og 
lave gavler. 

- Hensikten med utformingen har vært å etablere en terrengtilpasset bygning, med en 
horisontal volumvirkning, hvor gavlene på hytten er lav og knytter seg til terreng. 
Hyttens høgeste punkt (møne) følger tomtens naturlige topografi, og hytten knytter 
seg slik til terrenget, med naturlige høgder tilpasset terrengformasjonen den 
bebygger. 

- Prosjektert løsning gir en vesentlig lavere hytte enn reguleringsplanen åpner for, og 
prosjekterte løsninger er utformet for å ivareta tiltakshavers ønske om en lav 
bygning, med varierte romlige kvaliteter, tilpasset tomtens unike forhold. 

- De mener intensjonen bak bestemmelsen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved å gi 
dispensasjon for takvinkler i dette tilfelle. Prosjektert løsning viser en bygning som 
tilpasser seg tomtens høgder, og slik sett vil fremstå lavere og mer beskjedent i 
terreng enn hva resultatet kunne vært ved å forsøke å maksimere høgder innenfor 
hvilke rammer reguleringsplanen gir. 

- De påpeker også at tomten er øverst i feltet, hvor all annen bebyggelse naturlig vil 
åpne seg i motsatt retning, mot syd og utsikten nedover dalen. Slik sett vil hytten 
være den mest tilbaketrukne og minst synlige i området. 

 

 
Fig. 1 – Situasjonsplan  
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Fig. 2 – Illustrasjon/visualisering. Hytte, anneks og biloppstillingsplass sett mot øst 
 

 
Fig. 3 Plantegning 
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Fig. 4 Snitt A 
 

 
Fig. 5 Snitt B 
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Fig. 6 Snitt C 
 
Lovgrunnlaget: 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19. 
Søker må sende inn 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 forbud i §1-8, jf. pbl. § 19-1. 
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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). 
 
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 
eller forbudet i § 1-8. jf. § 19-2 (4). 
 
Naboer og berørte interesser: 
Søknad om rammetillatelse med dispensasjonssøknad er nabovarslet jf. pbl. § 21-3, og det er 
ikke kommet inn merknader til tiltaket.  
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Jf. pbl. § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbud i § 1-8. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale eller 
statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
 
 
Plangrunnlaget: 
I reguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea § 4-1 bokstav k) står det: 
«Tak skal oppføres som saltak, med takvinkel på mellom 22 og 32 grader. Tak skal tekkes 
med skifer, tre eller torv.» 
 
I tillegg er det under § 3.3 «Utforming» bokstav b og f angitt følgende: 
«b) Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og 
fargesetting, utformes slik at området samla framstår med godt helhetlig preg. Det samme 
gjelder ved rehabilitering, tilbygg/påbygg og fasadeendringer.  
…….. 
f) Ny bebyggelse skal tilpasses slik at det oppnås en helhetsvirkning i forhold til eksisterende 
tilstøtende bebyggelse og miljø. Inngrep på tomta skal konsentreres slik at mest mulig 
grønnstruktur blir bevart.» 
 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første 
må hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Kommunen har ikke hjemmel til å innvilge 
dispensasjon dersom ett av disse vilkårene ikke er oppfylt. Selv om begge vilkårene er 
oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden, jf. «kan»-skjønnet i pbl. § 19-2. 
 

- Hensynet bak bestemmelsen: 
Det fremkommer av reguleringsbestemmelsen § 4-1 k) at tak skal oppføres som 
saltak med en takvinkel på mellom 22 og 32 grader. Hensynet bak denne 
bestemmelsen er å sikre at planområdet skal ha et helhetlig uttrykk/formspråk. 
 
Det er videre under bokstav f) angitt at ny bebyggelse skal tilpasses slik at det oppnås 
en helhetsvirkning i forhold til eksisterende tilstøtende bebyggelse og miljø.  
Aktuell rammesøknad er den første søknaden som behandles på reguleringsplan 
Musdalsæter Høgsvea. Planen grenser til reguleringsplan for Musdalsæter 
hyttegrend (plan-id: 160e) som har lik bestemmelse for takform (saltak) og tilnærmet 
lik bestemmelse på takvinkel (22-30 grader mot Musdalsæter Høgsvea sin 
bestemmelse på 22-32 grader). Eksisterende tilstøtende bebyggelse er preget av 
tradisjonell takutforming, utført med saltak. Tiltaket vil klart skille seg ut ifra 
eksisterende tilstøtende bebyggelse. 
 
Selve takformen til fritidsboligen er ikke utført som et tradisjonelt saltak, og det kan 
nok diskuteres om vist løsning er å anse som saltak. Ansvarlig søker har beskrevet 
deres forståelse av saltak som en takform med motstående takflater, hvor fallet 
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oftest er mot langsidene og slik får definert mønelinje sentralt i bygningskroppen, 
dette er videre underbygget av snitt-tegninger. Omsøkt tiltak, med takvinkler fra 6,5 
til 37,4 grader, avviker mye fra reguleringsbestemmelsens spenn på 22-32 grader og 
det tradisjonelle saltaket.  Å tillate den omsøkte takform/takvinkler vil sette hensynet 
bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra vesentlig til side. 
 
Konklusjon: Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
 

- Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene: 
Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi 
dispensasjon må vurderes opp mot ulempene. 
 
Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt 
generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går 
mot private fordeler som ikke kan tillegges vekt. 
 
Å innvilge dispensasjonen vil kunne åpne for et arkitektonisk utrykk som fremstår 
mindre ruvende i landskapet enn hva som kan være resultatet dersom en 
maksimerer høyder innenfor reguleringsbestemmelsenes begrensninger. 
 
Ulempene ved å tillate omsøkt løsning vil være at området vil kunne fremstå mindre 
ensartet. Det vil også svekke reguleringsplanen som et viktig styringsverktøy om det 
innvilges dispensasjon og dette kan føre til en mindre forutsigbar situasjon. Det bør 
også legges vekt på at det her er snakk om en forholdsvis ny reguleringsplan der det 
foreløpig ikke er innvilget tillatelser. Uthuling av planen er en ulempe av betydning. 
Takform og takvinkler er et av flere virkemidler for å sikre et helhetlig formspråk, 
avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning. 
 
Konklusjon: Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke 
hjemmel til å gi dispensasjon. 

 
 

- «Kan»-skjønnet: 
Siden vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge 
dispensasjonssøknaden. Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å 
avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. Men kommunen er bundet av at 
vilkårene i § 19-2 må være oppfylt. 
 
Selv om vilkårene ikke er oppfylt velger kommunedirektøren å si noe om presedens 
faren. I den konkrete saken er det stor fare for presedens. Det er en ny plan, som er i 
oppstarten av utbyggingen. Kommunedirektøren mener derfor at det bør gis avslag 
på dispensasjonssøknaden.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 4.1 k). De to kumulative vilkårene i § 19-2 er 
ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes med: 

- At omsøkt takløsning med takvinkler fra 6,5 til 37,4 grader avviker vesentlig fra 
reguleringsbestemmelsene og setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Takform og takvinkler er et av flere 
virkemidler for å sikre et helhetlig formspråk, avvik fra dette vil bidra med å svekke 
reguleringsplanen og dens betydning. 

 
 
Åsmund Sandvik Anette Lien Sponberg 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON PLANID 201107 - GBNR 155/1/815 - GJERDE 
 
 
Saksbehandler:  Yngvild J. Bildøy Lillås Arkiv: IEIGB 

3440/155/1/815/0  
Arkivsaksnr.: 22/1388     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon  
- Oversikt sauegjerde (situasjonskart) 
- Port og grind - bilde 
- Situasjonskart 2 
- Situasjonskart 3 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelser for plan id 201107 Steintjønnlia - Ilsetra 
 
Sammendrag: 
Den 29.04.2022 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra Ilsetra Invest AS. Det 
søkes om dispensasjon fra gjerdeforbudet i reguleringsplan Steintjønnlia – Ilsetra punkt 1.3 
for gbnr. 155/1/815. Etter en samlet vurdering ansees vilkår i § 19-2 annet ledd ikke oppfylt 
ved oppføring av gjerde som omsøkt. Dersom gjerde tillates oppført i mer begrenset grad, 
som vist i situasjonskart 2 og 3, ansees vilkår oppfylt og dispensasjon kan gis med vilkår om 
oppføring i tråd med situasjonskart. Kommunedirektøren (KD) tilrår at søknaden om 
dispensasjon innvilges, med vilkår om at gjerdet blir satt opp i henhold til situasjonskart 2 
eller 3.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn  
Den 29.04.2022 mottok Øyer kommune søknad om dispensasjon fra Ilsetra Invest AS.  
 
Det har i flere år vært satt opp gjerder rundt leiligheter og hotellbygning på eiendom gbnr. 
155/1/815 og 155/1/821. Det ble sendt ut forhåndsvarsel i tråd med plan- og bygningsloven 
kapittel 32 sommeren 2020. Kommunen følger opp dette på lik linje med andre ulovligheter i 
fjellet, og som del av tilsynsarbeidet. Det søkes nå om å føre opp nye gjerder rundt 
hotellbygning og tilhørende leiligheter.  
 
Det søkes om dispensasjon fra gjerdeforbudet i reguleringsplan Steintjønnlia – Ilsetra punkt 
1.3. Søker anfører behovet for sikring slik at sauer ikke kommer direkte inn i spisesal og 
resepsjon, videre at leilighetene har svalganger som må beskyttes. Det er oppført et 
svømmebasseng i området, dette må også sikres mot husdyr. Søker ønsker oppført et 
netting-gjerde de månedene sauen beiter i fjellet, og mener skigard ikke kan settes opp på 
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grunn av snømengde. Det er oppført en tre-port som hindrer husdyr ved innkjøringen til 
området.  
 
Plangrunnlag 
Eiendommene gbnr. 155/1/815 og 155/1/821 er regulert til fritids- og turistformål innenfor 
planområde Steintjønnlia - Ilsetra plan-id 201107. Utdrag fra planbestemmelse punkt 1.3: 
 
Gjerder 
Oppføring av gjerder er ikke tillatt, med unntak for der det må sikres i bratt eller farlig 
terreng eller av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Gjerder skal være i form av 
skigarder. 
 
Lovgrunnlaget 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) 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 annet til fjerde ledd. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
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 og berørte interesser 
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. 
pbl. § 21-3. Søknad om dispensasjon har blitt varslet  ved flere anledninger. Tidsfristen for å 
gi merknader til tiltaket har ikke gått ut ved utsendelse av sakspapirer. Dersom det kommer 
merknader frem til møtet i Plan- og miljøutvalget, vil disse ble fremlagt med 
kommunedirektørens ev. kommentarer. Iht. pbl. §19-1 skal regionale og statlige 
myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis 
dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Kommunedirektøren har vurdert 
sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale/statlige myndigheter, og besluttet at 
ekstern høring ikke er nødvendig. Beslutningen er tatt med grunnlag i at tiltaket er av svært 
begrenset omfang, og at det ikke vil føre til endret/utvidet bruk.  
 
Kommunen har fått en generell uttalelse fra Mattilsynet i forbindelse med oppføring av 
gjerde rundt serveringssted i fjellet tidligere, og anser den som relevant i denne saken:  
 

Alle som lager eller serverer mat har ansvar for at maten er trygg. En må derfor 
følge en del lover og regler. De viktigste reglene finner man i matloven, 
næringsmiddelhygieneforskriften og internkontrollforskriften. Reglene finner du på 
www.mattilsynet.no  

http://www.mattilsynet.no/
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Virksomhetene må selv vite hvilke farer som kan oppstå i sin virksomhet. En fare kan 
for eksempel være beitedyr som kommer inn på uteplass til serveringssted. Det er 
da virksomhetens ansvar å sette inn tiltak som gjør at beitedyr ikke utgjør en fare for 
mattryggheten. 

 
Kommunen vurderer det dit at fare for at beitedyr kommer inn i bygning med matservering 
vil gjelde tilsvarende.  
 
Landbruksfaglig vurdering  
Tunet er hovedsakelig en grusplass brukt til parkering, varelevering og annen trafikk. Det vil 
fra et landbruksfaglig perspektiv ikke medføre et nevneverdig stort beitetap om dette 
gjerdes inn, men det er også omsøkt gjerde et stykke utenfor veggene på bygget. Det er 
kjent at sau og beitedyr kan trekke inn mot slike plasser, da det på utsiden av tunet er beite. 
Det er uheldig at det etableres unødige hindringer i beiteområder, da både på grunn av trekk 
fra beitedyr men også som en begrensing på eksisterende beiteområder og skadepotensialet 
for dyra. 
 
Ut fra en landbruksfaglig vurdering vil det være en fordel om inngjerding unngås eller 
begrenses mest mulig, slik at tap av område benyttet av beitedyr begrenses mest mulig. Det 
ville her være mer hensiktsmessig å gjerde inn inngangspartier og svalganger med rekkverk 
eller grinder. 
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
Plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt 
for at dispensasjon kan innvilges. Det ene er at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller 
nasjonale eller regionale interesser. Det andre er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Hensynene som begrunner plangrunnlaget det er søkt dispensasjon fra, vil være sentrale 
ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Når det gjelder vilkåret om fordelene, er det 
primært den samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som er relevant. Fordeler av 
privat karakter vil kun unntaksvis kunne vektlegges i interesseavveiningen. 
 
Er de to vilkårene oppfylt, kan kommunen likevel avslå dispensasjon. Dette blant annet av 
hensyn til presedensfare og/eller likebehandling. Ingen har rett på dispensasjon.  
 
Hensynet bak bestemmelsen  
Spørsmålet er om dispensasjon til veien vil medføre at hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale 
interesser blir «vesentlig tilsidesatt», jf. pbl. § 19-2 andre ledd første punktum. 
Hvorvidt en tilsidesettelse er «vesentlig» beror på en konkret vurdering. Det går frem av 
lovens forarbeider at «ordvalget innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra fortsatt gjør 
seg gjeldende med styrke.»i 

 
i Jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. 
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Gjerdebestemmelsen i reguleringsplanen er ment å sikre beiterettigheter i fjellet, samt 
ivareta det visuelle inntrykket av åpent, fritt landskap og estetikk på fjellet. Ved å sette opp 
gjerde rundt tomten i henhold til innsendt søknad vil dette hensynet bli vesentlig tilsidesatt. 
Dette vil omfatte et relativt stort areal, opp mot 6000 m2, som vil hindre beitedyr tilgang på 
et stort område. En del av inngjerdet område er utearealer i bakkant av leilighetsbygg. 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger omstendigheter i denne saken som gjør at 
slik inngjerding bør tillates. Områder rundt hotellbygning og leilighetsbygninger er 
beiteområde for sau. Omsøkt plassering av gjerdet vil tilsidesette hensynet bak 
bestemmelsen. Siden det er større områder som kunne vært brukt av dyr, og inngjerdingen 
vil framstå som stor, vurderes det til at hensynet settes vesentlig til side. 
 
Ved å tillate inngjerding av området direkte knyttet til hotell og overnatting vil saken 
imidlertid stille seg annerledes. Hotellet har matservering i hovedbygningen og derfor et 
ansvar for å sikre mattrygghet og i dette tilfellet vil dette være et tungtveiende hensyn for å 
tillate tiltak for å begrense beitedyrs adgang området med inngangsparti. Resterende arealer 
mellom bygningene fungerer som parkeringsplass for gjester og lastesone for varelevering.  
 
En dispensasjon for inngjerding vil derfor ikke i vesentlig grad sette hensynet bak 
bestemmelsen til side, dersom det settes vilkår om at det inngjerdede arealet begrenses 
som vist i situasjonskart 2 eller 3. Det inngjerda området vil eventuelt omfatte inngangsparti, 
lastesone varelevering og svalganger i tilknytning til leilighetsbygg eller kun inngangsparti og 
badebasseng. Ved å velge løsningen presentert i situasjonskart 3 kan det oppføres grinder 
inn til svalganger i leilighetsbygg, og man vil på denne måten unngå at beitedyr har adgang 
til svalgangene.  
 
Søker ønsker å oppføre netting-gjerde. Reguleringsplanen åpner kun for oppføring av 
skigard. Dette har bakgrunn i tradisjonell byggeskikk i fjellet og på gårder. Søker har 
imidlertid gode argumenter for hvorfor annet gjerde ønskes. Deler av gjerdet skal tas ned 
om vinteren, dette er enklere å gjennomføre med et sauegjerde/netting-gjerde, videre 
påpekes holdbarhet i forhold til vær og snø. Et sauegjerde/netting-gjerde vil være mindre 
dominerende i landskapet, dette er et argument i denne saken grunnet det omfanget av 
gjerdet som søkes oppført. Kommunedirektøren mener det samlet sett vil være 
hensiktsmessig med oppføring av sauegjerde/netting-gjerde fremfor skigard.  
 
Konklusjon: etter vurderingen vil en tillatelse uten vilkår tilsidesette hensyn bak 
bestemmelsen vesentlig. Dersom det settes vilkår om begrenset areal som vist i 
situasjonskart 2 eller 3 vil imidlertid hensynet bli tilsidesatt, men det kan ikke sies å bli 
vesentlig tilsidesatt. Videre må gjerdet oppføres rett vei slik at det ikke utgjør fare for dyr.  
 
Fordeler og ulemper 
Begrensning av beiteretten i området er i denne saken den mest fremtredende ulempen. 
Det er imidlertid særlige faktorer som må hensyntas når det gjelder serveringsvirksomhet i 
fjellet. Det er en klar fordel å begrense beitedyrs adgang til området ved inngangsparti, 
henviser her til uttalelsen fra Mattilsynet. Hygienehensyn med tanke på 
matservering, blir derfor vurdert å være et særlig hensyn i denne saken. Viser i denne 
sammenheng til Næringsmiddelhygieneforskiften med bestemmelser om beskyttelse av 
mat og næringsmidler mot forurensning.  
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Ved å gjerde inn arealet rundt inngangsparti og svømmebasseng vil man i større grad unngå 
problematikk med beitedyr. Det har vært hendelser som nevnt av søker hvor sau har havnet 
i bassenget. Å gjerde inn svømmebasseng vil sikre dyrevelferden, hygieneforhold og 
sikkerhet. Dette er fordeler av helsemessig og sikkerhetsmessig karakter viss konsekvenser 
skal tillegges særlig vekt etter plan- og bygningsloven § 19-2 tredje ledd.  
 
Løsninger presentert i situasjonskart 2 og 3 bør være gjennomførbart for søker, uten for 
mange praktiske hindringer særlig med tanke på transport innad i områder og inn/ut av 
området.  
 
Inngjerding av hotellbygning og leiligheter i sin helhet ansees ikke nødvendig for å ivareta 
matsikkerheten og annen drift. At søker ikke ønsker at sauen skal ligge inntil bygningers 
yttervegger kan ikke ansees å være en relevant for drift av hotellet.  
 
På den annen side vil en inngjerding av området virke inn på inntrykk av privatisering av 
området og estetisk utforming i fjellet, dette ansees å være en ulempe. Det drives her 
næringsvirksomhet og et gjerde vil dermed ikke bidra til privatisering på samme måte som 
gjerde rundt private hytter gjør.  
 
Utgangspunktet må være at man ikke ønsker gjerder i dette området, og at dispensasjon gis 
spesielt i denne saken med grunnlag i hotelldriften som foregår på stedet.  
 
Konklusjon: etter en samlet vurderingen er fordelene klart større enn ulempene. 
De to kumulative vilkårene i loven ansees oppfylt dersom vilkår settes. 
 
Kommunens forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene ovenfor er oppfylt, kan kommunen gi avslag på dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal 
innvilges eller ikke når vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger særlige ulemper ved å 
innvilge dispensasjon dersom det settes vilkår om begrensing av arealet og sikring av gjerdet. 
 
En dispensasjon knyttet til gjerder vil kunne gi presedens. I denne saken knyttes inngjerding 
til et område  direkte tilknytning til hotelldrift under fritids- og turistformål. 
Kommunedirektøren vurderer det da slik at muligheten for uønsket presedens er liten 
dersom området avgrenses.  
 
Vilkår 
For at vilkåret om at hensynet bak bestemmelsen ikke settes til side, var det en forutsetning 
at området ble begrenset til den delen som direkte er knyttet til hotelldriften. Det 
må derfor stilles opp et vilkår for å innvilge dispensasjon. Nettinggjerde/sauegjerde settes 
opp i tilknytning til serveringsaktiviteten og basseng begrenses til å omfatte denne delen, 
som vist på situasjonskart 2, eller inngjerding av tunet og basseng som vist på situasjonskart 
3. 
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Kommunedirektøren har vurdert flere alternativer for inngjerding. Kommunedirektøren har 
kommet til at vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd ikke er oppfylt for omsøkt løsning. 
Kommunedirektøren har imidlertid vurdert vilkår om begrensning av området, og kommet 
opp med to ulike alternativ som kan ivareta hensikten med inngjerding, og oppfylle vilkårene 
i pbl. § 19-2 annet ledd. Det er stor grad av politikk av hva som bør inngjerdes, og 
kommunedirektøren anbefaler derfor vedtak av alternativ 1 eller 2 under. Dersom 
dispensasjon skal avslås, må dette begrunnes i kommunens fri forvaltningsskjønn 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
gjerdebestemmelsen i reguleringsplan for Steintjønnlia - Ilsetra. Det gis en midlertidig 
dispensasjon, jf. pbl. § 19-3. Dispensasjonen gis på ubestemt tid, men løper ut dersom 
eiendommen ikke lenger skal driftes som hotellnæring.  
 
Det settes følgende vilkår: 

- Gjerdet skal oppføres og vedlikeholdes slik at det ikke oppstår fare for at dyr kan 
sette seg fast eller bli sperret inne.  

- Inngjerdet område må begrenses til å omfatte området i direkte tilknytning til 
hotelldriften, som vist i vedlagt situasjonskart 2 markert med grønne linjer med 
port/grind for inn- og utkjøring. 

 
Endelig plassering følges opp administrativt.  
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Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
gjerdebestemmelsen i reguleringsplan for Steintjønnlia - Ilsetra. Det gis en midlertidig 
dispensasjon, jf. pbl. § 19-3. Dispensasjonen gis på ubestemt tid, men løper ut dersom 
eiendommen ikke lenger skal driftes som hotellnæring. 
 
Det settes følgende vilkår: 

- Gjerdet skal oppføres og vedlikeholdes slik at det ikke oppstår fare for at dyr kan 
sette seg fast eller bli sperret inne.  

- Inngjerdet område må begrenses til å omfatte området tilknyttet inngangsparti og 
svømmebasseng, som vist i vedlagt situasjonskart 3 markert med grønne linjer. 

 
Endelig plassering følges opp administrativt.  
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Alternativ 3:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan Steintjønnlia – Ilsetra punkt 1.3.  
 
Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes med hjemmel i kommunens forvaltningsskjønn som fremgår av pbl. § 19-1 første 
ledd. 
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 
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GBNR 4/117/0/0 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - MASSEDEPONI - HØGHAUGEN 
ØVRE 
 
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: IEIGB 

3440/4/117/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/1215     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad, datert 24.03.22 
Kart vedlagt søknad 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Nabovarsel vedlagt søknad 
Reguleringsplan for Høghaugen øvre 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt søknad fra Rindalshytter AS om dispensasjon fra reguleringsplan 
Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre arealformål for deler av GBNR 4/117 fra 
fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. Tomten er omtalt som tun 22 i 
reguleringsplanen, og er regulert for inntil åtte enheter. 
 
I november 2021 gjennomførte Øyer kommune tilsyn med igangsatte arbeider i området 
Høghaugen Øvre. Under tilsynet ble det observert store terrenginngrep på GBNR 4/117.  
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I sin tilsynsrapport anførte kommunen at det ble vurdert som alvorlig at GBNR 4/117 var fylt 
opp med så store mengder masser uten at det er omsøkt eller gitt tillatelse til tiltak, og at 
pålegg om retting, tvangsmulkt eller andre reaksjoner ville bli vurdert. I svar på 
tilsynsrapporten skrev tiltakshaver at oppfylling var gjort for at tun 22 skulle få terreng som 
er tilpasset vegadkomst, og at dette var beskrevet i byggesøknaden for adkomstveger og VA. 
Kommunen var ikke enig i at oppfyllingen var omsøkt selv om den var nevnt i søknaden om 
adkomstveger og VA, og forhåndsvarslet pålegg om retting, ileggelse av tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr 20. desember 2021. I januar i år ble det holdt et møte mellom 
tiltakshaver og kommunen, der det ble avtalt at kommunen skulle komme med veiledning 
om det bør søkes om oppfylling av tomten som terrenginngrep eller om anleggelse av 
midlertidig deponi. I februar rådet kommunen tiltakshaver til å søke om dispensasjon til å 
anlegge midlertidig deponi, og deretter søke om permanente terrenginngrep når disse er 
planlagt. I april vedtok kommunen overtredelsesgebyr for uaktsom eller forsettlig 
overtredelse av pbl § 20-2 første ledd (om søknadsplikt) og reguleringsplan for Høghaugen 
Øvre sin bestemmelse 1.2. 
 
Det er ikke angitt hvor lenge det er behov for dispensasjon, og søker sier at dette vil avhenge 
av situasjonen i hyttemarkedet. 
 
Dispensasjonssøknaden er behandlet uten å ta hensyn til at tiltaket allerede er utført. 
«Beslutter bygningsmyndighetene seg for å realitetsbehandle en etterhåndssøknad, skal den 
behandles på linje med en forhåndssøknad – se §§ 19-1 og 19-2. En «tilgivelsessøknad» skal 
behandles saklig i forhold til søkeren; uten å ta hensyn til at tiltakshaveren har forbrutt seg 
mot igangsettelsesforbudet i § 20-2 første ledd. Det skal med andre ord behandles som om 
tiltaket ikke var oppført. Dette syn er også lagt til grunn av Sivilombudsmannen i sak 
2011/1482 og senere også i Somb. sak 2015/1370.» (Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og 
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bygnings-rett, del II. Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner, 3. utgave, 
Universitetsforlaget, 2018 s. 628, Juridika (kopiert 30. mai 2022)) 
 
Plangrunnlaget: 
Planområdet inneholder flere arealformål, og Tun 22 er regulert til fritidsbebyggelse. 
Reguleringsplanens bestemmelse 1.2 Terrengtilpasning sier at «alle terrenginngrep skal 
planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende 
vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger, 
opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og etablert løyper/stier. (…)». 
Videre sier bestemmelse 2.1 Byggeområde for fritidsbebyggelse at «bygningers plassering 
skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger unngås». 
 
Lovgrunnlaget: 
Plan- og bygningsloven 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn 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 § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår av 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).  
 
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 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Som plan- og bygningsmyndighet etter pbl. kan kommunen blant annet avsette areal til 
mellomlagring og behandling av masser, og gi tillatelse til for eksempel vesentlige 
terrenginngrep. 
 
Forurensningsloven 
Avfall som oppstår i forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider er å 
regne som næringsavfall, jf. forurensningsloven § 27a annet ledd. Overskytende jord- og 
steinmasser fra slik virksomhet, som ikke skal brukes på samme lokalitet som de er gravd 
opp, vil normalt være å anse som næringsavfall – med mindre det er sikkert at massene vil 
utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet prosjekt.  
 
Næringsavfall skal som hovedregel leveres til et lovlig avfallsanlegg eller gjennomgå 
gjenvinning. Dette følger av forurensningsloven § 32 første ledd. For å avgjøre om bruk av 
jord- og steinmasser som fyllmasser erstatter bruk av andre materialer (gjenvinnes), er det 
relevant å se hen til om: 

1. tiltaket er planlagt gjennomført uavhengig av tilgangen på overskuddsmasser, 
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2. mengden masser som brukes står i forhold til behovet, og 
3. overskuddsmassene har egenskaper som gjør dem egnet til formålet. 

 
Annen disponering krever at Miljødirektoratet har innvilget unntak etter forurensningsloven 
§ 32 annet ledd. Miljødirektoratet arbeider for tiden med en forskriftsregulering av 
disponering av overskuddsmasser av jord og stein som ikke er forurenset og som ikke 
gjenvinnes. Frem til forskriftsbestemmelsene trer i kraft ser direktoratet ikke behov for 
søknader om unntak fra § 32 første ledd til annen disponering av jord- og steinmasser som 
ikke er forurenset, så fremt: 
 

• muligheter for gjenvinning er vurdert, 
• disponeringen er avklart etter plan- og bygningsloven, og 
• disponeringen skjer på land, og ikke i sjø eller vassdrag 

 
Naboer og berørte interesser: 
Eiere av GBNR 4/107, 4/140 og 4/141 er nabovarslet. Det kom ikke inn merknader. 
 
Vurdering: 
Hensynet bak bestemmelsen 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Bestemmelse 1.2 Terrengtilpasning, «Alle terrenginngrep skal planlegges og utføres slik at 
skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det 
som er nødvendig for å få ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, 
uteområder og etablert løyper/stier. (…)», og bestemmelse 2.1 Byggeområde for 
fritidsbebyggelse, «bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og 
fyllinger unngås», er tatt med for å ivareta hensynene til blant annet landskapsestetikk, 
bevaring av stedegen vegetasjon, og klimagassutslipp: Ved oppfylling av større 
terrengformasjoner for å skape flate byggetomter vil både nær- og fjernvirkningen til 
hyttefelt endres til det negative, unødvendig mye stedegen vegetasjon vil fjernes, og 
klimagassutslipp fra arealbruksendringer vil bli høyere enn de nødvendigvis trenger å bli. Alle 
disse tre virkningene står i strid med ønsket om hytteutbygginger som tilpasses terreng og 
landskap, og skjer med minst mulig naturpåvirkning og klimagassutslipp. 
Kommunedirektørens vurdering er at hensynene bak bestemmelsene settes vesentlig til 
side. 
 
Regjeringen sin tolkningsuttalelse til pbl. § 30-5, av 2011, sier at når det gjelder midlertidige 
tiltak, er det ikke gitt at en annen arealbruk enn forutsatt i planen, i en begrenset periode, 
får særlig betydning for muligheten til å ivareta de formål og hensyn planen skal sikre. 
Reguleringsplaner har ikke bindende virkning for midlertidige tiltak som skal plasseres inntil 
to år, med mindre planen selv uttrykkelig forbyr dette. Det er en forutsetning at tiltaket ikke 
medfører arealinngrep som gir varige synlige spor etter tiltaket. Planen for Høghaugen øvre 
forbyr uttrykkelig fjerning av eksisterende vegetasjon utover det som er nødvendig, og sier 
at skadevirkningene av tiltak skal bli så små som mulig. Kommunedirektøren mener det er 
urealistisk at eksisterende vegetasjon vil overleve inntil to års tildekking og påfølgende 
utgraving/fjerning, samt at skadevirkningene kan bli mindre ved mellomlagring på en mindre 
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del av området, eventuelt et annet område. Kommunedirektørens samlede vurdering av 
reguleringsplanens virkning på en midlertidig mellomlagring av masser, er derfor at det vil 
være i strid med både prinsippet om at midlertidige tiltak ikke kan gi varige synlige spor, og 
at tiltaket vil bryte med bestemmelsene om at skadevirkningene skal bli så små som mulig og 
at eksisterende vegetasjon ikke skal fjernes utover det som er nødvendig. 
 
Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes opp 
mot ulempene. 
 
Ulempene knyttet til landskapsbilde, stedegen vegetasjon og klimagassutslipp er omtalt i 
avsnittet om hensynene bak bestemmelsene. En ytterligere ulempe ved å innvilge 
dispensasjon er faren for presedensvirkning, da det er stort omfang av massehåndtering i 
kommunen.  
 
En fordel ved å kunne la masser ligge en tid etter oppgraving, er at det gir bedre muligheter 
for å finne egnede tiltak/prosjekter i nærheten å transportere massene til. Dersom masser 
må kjøres vekk direkte etter oppgraving, kan dette innebære færre valgmuligheter og trolig 
lengre transportavstander. Korte transportavstander gir de laveste klimagassutslippene, og 
også de laveste kostnadene. (Lavere kostnader er dog ikke vektlagt, da dette er en fordel kun 
for tiltakshaver.) 
 
Samlet vurdering 
Kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig 
til side, da bestemmelsene er gitt for å hindre unødig store inngrep i naturen. Videre at 
fritidsbebyggelse skal tilpasses terrenget og ikke motsatt. 
 
Fordelene med å innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. Øyer kommune 
har sett en uheldig utvikling av størrelse på inngrep ved utbygging i fritidsområder. Det vil 
være stor fare for presedensvirkning dersom det tillates å fylle opp terreng som ikke i sin 
naturlige tilstand er egnet til bebyggelse. Slike lunger i landskapet bør bevares som 
grøntområder, og vil tilføre området en kvalitet. Området var ikke egnet til fritidsbebyggelse 
med de forutsetningene som skulle ligge til grunn; små terrenginngrep og små skjæringer og 
fyllinger. 
 
Uten tillatelse til vesentlig terrenginngrep på tun 22, og derav muligheten til å bruke 
steinmassene i samme område som de er gravd opp, regnes steinmassene som 
næringsavfall. Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes. Annen 
disponering kan, i påvente av ny forskrift, skje etter gitte kriterier. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre 
arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. De to 
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kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene om 
terrengtilpasning settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart 
større enn ulempene. 
  
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør 
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VURDERING AV KRAV OM TØMMING AV KUM FOR HUSDJYRGJØDSEL 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: 033 L40  
Arkivsaksnr.: 22/1780     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget (PMU) har bedt om en utredning av det prinsipielle ved at det stilles 
vilkår, der det kan kreves tømming av kum for lagring av husdyrgjødsel dersom det oppstår 
luktproblemer for naboer. Kommunedirektøren har vurdert og drøftet slikt vilkår, og 
kommet til at dette ikke er en prinsipiell sak. 
 
Saksutredning: 
I møte i Plan- og miljøutvalget (PMU) 22. mars 2022 ba utvalget om en vurdering av kravet 
om tømming av kum for husdyrgjødsel. Følgende vedtak ble fattet: 
Plan- og miljøutvalget mener krav om tømming av møkkum i byggesaksbehandling er en  
prinsipiell sak og ber om en sak hvor dette prinsipielle utredes og legges fram for politisk  
behandling. 
 
I PMU ble det uttrykt bekymring for om et slikt vilkår kunne føre til at den som måtte tømme 
kum for husdyrgjødsel kunne bli tvunget til å bryte annet regelverk for å oppfylle kravet. 
 
I Øyer har vilkår om krav om tømming av kum for husdyrgjødsel blitt brukt i to byggesaker, 
der det har vært usikkerhet knyttet til om luktforholdene kan bedres, eller om det kan 
oppstå utfordrende luktforhold. Vilkåret er brukt der administrasjonen er usikker på om det 
kan oppstå luktproblemer, og som et siste vilkår for å rette opp luktproblemer. Det settes 
inn her vilkårene fra den siste byggesaken: 
Dersom det viser at gjødsellageret medfører luktproblemer, skal det iverksettes 
luktreduserende tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18. 
Gjødsellageret skal tømmes når det er gjennomførbart dersom det oppstår luktproblemer, og 
det kan tas i bruk igjen når det er iverksatt tilstrekkelige luktreduserende tiltak. 
 
Disse vilkårene ble påklaget, og svar på klagen fra Statsforvalteren kom i brev av 16.12.2021. 
Klagen ble ikke tatt til følge, og Statsforvalteren konkluderte med at det var anledning til å 
stille slike vilkår. 
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PMU var særlig bekymret for at kravet om tømming kunne føre til at forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften) kunne bli brutt. Det er i § 23 i 
forskriften satt krav til spredetidspunkt: 
Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. 
november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 
 
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i 
vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal 
gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje 
ledd. 
 
I § 24 i samme forskrift er det satt begrensninger på mengde, i form at maksimalt 17 kg total 
nitrogen pr daa. Dette følger av EUs nitratdirektiv, om omfatter alt areal i Øyer kommune. 
Mengde husdyrgjødsel dette tilsvarer avhenger av type husdyrgjødsel. 
 
Vurdering: 
Utgangspunktet for å stille vilkår er at det skal kunne motvirke negative konsekvenser av en 
tillatelse. I ytterste tilfelle kan det være at det ikke kan gis tillatelse, dersom det ikke kan 
settes vilkår. 
 
Forvaltningen kan ikke stille hvilke vilkår som helst for et vedtak om tillatelse. Etter den 
ulovfestede vilkårslæren kan ikke vilkår være uforholdsmessig tyngende, og vilkårene må stå 
i saklig sammenheng med tillatelsen. Dette må vurderes hver gang det stilles vilkår til en 
tillatelse. 
 
PMU har i sitt vedtak forutsatt at krav om tømming av kum for husdyrgjødsel er en prinsipiell 
sak, og ber om at dette prinsipielle utredes. Kommunedirektøren vil utrede dette, men vil i 
en slik utredning komme inn på om dette er prinsipielt, og så må PMU i etterkant fatte en 
avgjørelse om dette er prinsipielt. 
 
Krav om tømming av gjødselkum er helt klart et inngripende vilkår. På den annen side vil 
luktplager som følge av en ny gjødselkum kunne ha alvorlige konsekvenser for naboer som 
utsettes for lukt. Så må det vurderes hvor stor er risikoen for alvorlig luktpåvirkning vil kunne 
bli. Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til slike vurderinger. Dersom det gis tillatelse vil 
det da måtte vurderes om det skal settes vilkår, og ev hvilke vilkår. I en slik sammenheng er 
det naturlig å bruke de mulighetene for vilkår som er. I en slik sammenheng vil ikke vilkår om 
tømming av gjødselkum være mer prinsipielt enn et avslag på hele søknaden. 
 
Vilkåret er satt etter et annet vilkår om luktreduserende tiltak, det betyr at det ikke vil være 
første tiltak det tys til. Et krav om tømming av gjødselkum vil ikke komme brått på. Det vil 
være en prosess i forkant, der det sees på andre muligheter, før det kommer til krav om 
tømming. Hvor fort dette kommer, vil bero på hvor alvorlig påvirkningene er, men ut fra at 
det tidligere er vurdert til at det er gitt en tillatelse, vil trolig ikke alvorlige luktproblemer 
oppstå akutt. En sak med luktproblemer vil trolig foregå over år. Dersom det kommer til at 
det blir behov for å tømme kummen, vil det bli satt vilkår som er mulige å gjennomføre 
innenfor de rammer som er gitt i gjødselvareforskriften. I tråd med forvaltningsloven skal 
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slike pålegg varsles, med mulighet for uttalelse før vedtak om pålegg fattes. Det vil også 
være dialog for å ev. kunne finne andre løsninger for oppbevaring av husdyrgjødsla. 
 
Etter gjødselvareforskriften § 24 er det krav til spredeareal. Det betyr at det skal være 
tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel. Dette er det satt tall på, og blir 
regnet ut fra dyreslag og produksjon. Det er ikke krav om at alt spredeareal benyttes hvert 
år, men det skal være tilgjengelig. Etter § 20 i samme forskrift er det krav om at det skal 
være tilstrekkelig kapasitet til å lagre husdyrgjødsel, slik at den kan spres i den tillatte 
perioden. Det er ikke krav om at lageret må tømmes, men det må være tilstrekkelig 
kapasitet til å lagre gjennom vinteren, minimum 8 måneder. 
 
Dersom det skulle bli aktuelt å kreve kum for lagring av husdyrgjødsel tømt på grunn av 
luktproblemer, vil kommunedirektøren sette gjennomførbare frister for tømming av 
gjødsellager. Kommunen er lite tjent med å sette urimelige tidsfrister som i neste omgang 
fører til at annet regelverk blir brutt. Det vil derfor være naturlig, dersom det skulle bli 
nødvendig, å gi pålegg om tømming tidlig på våren, med frist til høsten. Det skulle da være 
tid til å tømme lageret innenfor regelverket. Det er krav om tilstrekkelig spredeareal, og 
dersom dette benyttes hvert år, vil det ikke være problematisk å få tømt lageret. Det vil 
være foretaket som driver jordbruksproduksjon sitt ansvar å holde seg innenfor aktuelle 
regelverk. 
 
Konklusjon: 
Vilkår kan brukes for å motvirke skadevirkninger eller ulemper som ellers kan følge av 
tiltaket. Kommunedirektøren ser ikke at vilkår om at en kum for husdyrgjødsel må tømmes 
dersom det er luktproblemer, er annerledes enn andre vilkår, og slik sett ikke er en 
prinsipiell sak.  
 
Dersom det blir aktuelt å kreve en gjødselkum tømt, vil det bli gitt en gjennomførbar frist for 
tømming.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget slutter seg til kommunedirektørens vurdering, og tar saken til 
etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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GBNR 77/1  - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - LANDBRUKSEIENDOM RUSTEN 
SØKER: IVER R. RUSTEN 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033 &18  
Arkivsaksnr.: 22/1729     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Kjøpskontrakt av 26.4.2022 
 
Sammendrag: 
Iver Rusten ønsker å ta over familiegården og søker konsesjon på Rusten g/bnr 77/1 mfl. i Øyer. 
Selger er Kjell Rusten. Som sønn av overdrager kan Iver overta eiendommen konsesjonsfritt ved å 
tilflytte innen ett år og bebo den i fem år, jf. §5 i konsesjonsloven. Han ønsker imidlertid å vente med 
tilflytting fram til 1.1.2025 og søker konsesjon. 
 
Kommunedirektøren mener det er positivt at yngre generasjoner ønsker å ta over 
landbrukseiendommer og drive de videre. En utsettelse av tilflyttingsfristen med 2,5 år anses ikke å 
utfordre hensynene nevnt i konsesjonsloven § 9. Søknaden anbefales innvilget. 
 
Saksutredning: 
Iver Rusten er i ferd med å overta garden Rusten g/bnr 77/1 mfl. på Øyer vestside. Selger er Kjell 
Rusten som er far til søker. Kjøpekontrakten er signert. 
 
Som sønn av overdrager kan Iver Rusten overta eiendommen konsesjonsfritt ved å tilflytte 
eiendommen innen ett år og bebo den i fem år (konsesjonsloven §5 annet ledd). Han søker nå 
konsesjon siden Kjell Rusten ønsker å drive gården selv fram til 1.1.2025. Søker bor i Stange 
kommune og vil tilflytte eiendommen innen 1.1.2025. 
 
Søkers planer for eiendommen er fortsatt jordbruksdrift, grønnsaksproduksjon, grønn omsorg og 
skogsdrift.  
 
Fakta om eiendommen 
Rusten gård g/bnr 77/1 mfl. ligger på Øyers vestside like ovenfor Lågen. Landbrukseiendommen er på 
884,5 daa stort areal fordelt på følgende markslag: 122,4 daa fulldyrket, 60,8 daa innmarksbeite, 
490,7 daa produktiv skog, 202,3 daa annet marksalg og 8,3 daa bebygd areal. Skogarealene ligger 
delvis sammenhengende fra garden og oppover i dalsida. Det følger med seter og noe jordbruksareal 
på Augsætra i Øyer statsallmenning, samt en parsell med fulldyrket areal ved Stormyra. Bebyggelsen 
på garden består i våningshus, kårbolig, driftsbygning, redskapshus og to mindre uthus. 
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Landbrukseiendommen g/bnr 77/1 har tilknyttet følgende matrikkelenheter: g/bnr 9/4, 77/2, 79/9, 
80/5. I tillegg er g/bnr 80/23 ikke en kartfestet matrikkelenhet, men den er registrert på Kjell Rusten 
og skal derfor være med. Til landbrukseiendommen tilhører også to matrikkelenheter beliggende i 
Øyer Statsallmenning. Disse er ikke oppført på søknaden. G/bnr 155/1/541 (setra på Augsetra) er et 
tinglyst feste og festeretten overføres ved tinglysning samtidig med resten av eiendommen. G/bnr 
155/1/496 (tilleggsjordparsell ved Stormyra) er et ikke tinglyst bruksrettsfeste. Dette festearealet har 
46,8 daa fulldyrket areal, 115,8 daa uproduktiv skog/myr og 1,1 daa bebygd areal. Festeretten her 
overføres ved melding til grunneier Statskog SF. 
 
 

 
g/bnr. 77/1 mfl. 
 

 
G/bnr. 155/1/541 
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Drifta av eiendommen går gjennom foretaket Roverud Drift DA. Bak dette foretaket står Kjell Rusten 
og Lisa Roverud Rusten. Driftssenter for foretaket er Roverud gard g/bnr 95/1 i Lillehammer som eies 
av Heidi Roverud Rusten. Disse gardene har vært drevet som en enhet i mange år. Ettersom Kjell 
Rusten og Heidi Roverud Rusten eier hver sin gard, og gardene hver for seg oppfyller kravet til 
odlingsjord jf. odelsloven §2, så kan gardene overdras til ulike odelsrettshavere uten samtykke til 
deling etter jordloven § 12. 
 
Lovgrunnlaget  
Det følger av konsesjonsloven § 2 at fast eiendom som hovedregel ikke kan erverves uten konsesjon. 
Etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 og 2 er konsesjonsplikt ikke nødvendig når eieren er 
beslektet med tidligere eier på nærmere bestemt måte eller er odelsberettiget til eiendommen. 
Dersom eiendommen er bebygd og har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka eller mer enn 
500 dekar produktiv skog er konsesjonsfriheten betinget av at erververen bosetter seg på 
eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst fem år, se konsesjonsloven § 5 andre ledd.  
 
Boplikt på en eiendom kan enten følge direkte av loven i de tilfellene en eiendom overtas  
konsesjonsfritt, eller på grunnlag av vilkår i et konsesjonsvedtak, i de tilfellene det er nødvendig med 
konsesjon på ervervet. Boplikten tar i begge tilfeller sikte på å ivareta hensynet til bosetting, 
hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i framtiden.  
 
Når erververen ikke har tenkt å bosette seg på eiendommen, eller ikke kan innfri kravet om tilflytting 
innen ett år, må vedkommende søke konsesjon selv om en er odelsberettiget eller i nær slekt med 
overdrager. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal 
nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

 
• Punkt nr. 3 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke 

skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I en slik sak skal det i tillegg til punkt nr. 1, 2 og 4 
blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens 
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende 
moment. 

 
Vurdering: 
Bosettingshensynet 
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det aktuelle 
området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området garden ligger i, jf. rundskriv M-
1/2021. Det er altså ikke utviklingen i kommunen generelt som skal vurderes. 
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Rusten ligger på Øyers vestside. Dette er et område hvor fraflytting sannsynligvis ikke vil være et 
problem. Konsesjonssøker har imidlertid til hensikt å flytte til eiendommen innen 1.1.2025. Ervervet 
vil derfor klart være positivt for bosettingen i området. 
 
Driftsmessig god løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. 
Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene 
og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. Eiendomsstørrelsen og den 
fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer for å få det til. Ved vurdering av den 
driftsmessige løsning må en forholde seg til de aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den 
beste løsningen, det holder at løsningen er god.  
 
Konsesjonssøker ønsker å fortsette driften av gården. Det skal fokuseres på grønnsaksproduksjon, 
grønn omsorg og skogsdrift. Ut fra arealstørrelsen på gården er det potensiale for videre drift og 
utvikling av denne framover. 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 
Konsesjonssøker er oppvokst på gården og vil etter hvert flytte dit. Han skal drive tradisjonell 
landbruksdrift med jordbruk og skog. Det er også planer om å tilby grønn omsorg. Ervervet anses å 
ivareta en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Husforholdene 
Husforholdene er avgjørende for om eiendommen er å anse som bebygd jf. rundskriv M-1/2021. Det 
er ikke tilstrekkelig at det er bygninger som har vært i bruk som helårsbolig, det er visse krav til 
egnethet. Disse kravene er større ved den lovbestemte boplikten jf. §5 annet ledd enn boplikt som 
følger av vilkår etter §11 eller nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom etter §7. Dersom 
bolighusene er utsatt for forfall eller på annen måte ikke uten enkle grep kan gjøres beboelige, er det 
ikke grunnlag for lovbestemt boplikt.  
 
Det framkommer av søknaden at det er to bolighus på garden. Etter det kommunen kjenner til er 
boligene bebodd av andre enn søker i dag. En legger til grunn at konsesjonssøker anser bygningene 
som beboelige.  
 
Konsesjonssøkers livssituasjon 
Etter konsesjonsloven § 9 fjerde ledd tredje punktum kan det legges vekt på «søkerens  
tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon». Disse momentene kan bare tillegges vekt som 
korrigerende moment. Dette innebærer at det ikke er hensynet til søker som skal være avgjørende 
for avveiningen. Bare hvis den samlede vurderingen av de øvrige momentene etterlater tvil om 
hvordan samfunnsinteressene best kan ivaretas, kan livssituasjonen eller tilknytningen etter 
omstendighetene bli avgjørende. 
 
Søkers tilknytning til eiendommen kan være av ulik karakter. En søker som er oppvokst på gården vil 
ofte ha sterk tilknytning til den, men også annen form for tilknytning som for eksempel besøk i ferier, 
familietilknytning m.m. omfattes av uttrykket. Rusten er oppvokst på garden og har tilknytning til 
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eiendommen. Han har lagt planer om videre langsiktig drift når han flytter dit innen 1.1.2025. En 
anser søkeren å ha slik tilknytning til eiendommen at lempelser i tilflyttingsfrist kan være aktuelt. 
 
Eksempler på at hensynet til søkers livssituasjon gjør seg gjeldende kan være forhold knyttet til 
arbeids- eller utdannelsessituasjon, familiære, helsemessige eller andre sosiale forhold. I dette 
tilfellet ønsker nåværende driver å fortsette fram til 1.1.2025, mens søker ønsker å bo i Stange 
kommune så lenge. Kommunedirektøren har ingen grunn til å tvile på dette og mener at det viktigste 
er at eiendommen blir drevet og bebodd i det lange løp. Det er ikke avgjørende at den er bebodd av 
eieren de nærmeste tre årene. 
 
Helhetsvurdering 
Kommunedirektøren mener det er positivt at yngre generasjoner ønsker å ta over 
landbrukseiendommer og drive de videre. En mindre lempelse i tilflyttingsfrist er ikke til vesentlig 
ulempe for at de langsiktige målene i konsesjonsloven blir ivaretatt. Søknaden anbefales innvilget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Iver Rusten på erverv 
av landbrukseiendommen Rusten g/bnr 77/1 med tilhørende grunneiendommer 9/4, 77/2, 
79/9, 80/5, 80/23 og 155/1/541 tilhørende g/bnr 77/1 i Øyer kommune.  

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at erververen 
tilflytter eiendommen innen 1. januar 2025 og bebor eiendommen i minimum fem år.  

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelse av tilflyttingsfristen.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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G/BNR 109/3 OG 137/13 I ØYER KOMMUNE -  BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING 
AV LANDBRUKSAREAL 
AUD EVA KLUFTHAUGEN SØKER DELING AV LANDBRUKSEIENDOM 
 
Saksbehandler:  Stina Bjurgren Aaseth Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1761     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om deling fra Aud Eva Klufthaugen 
2. Flyfoto g/bnr 109/3 
3. Flyfoto g/bnr 137/13 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Fullmakt 
2. Kartutsnitt - farger 

 
 
Sammendrag: 
Aud Eva Klufthaugen ønsker å dele opp og selge sin landbrukseiendom g/bnr 109/3 
Ødegaarden øvre, og 137/13  Heimkollen i Øyer kommune.  
Formålet er å selge arealer som tillegg til to naboeiendommer som ønsker sitt driftsgrunnlag 
styrket. Kommunedirektøren mener delinga legger til rette for gode driftsmessige løsninger 
og tilrår at søknaden innvilges, da med vilkår om at arealene selges til g/bnr. 126/1 og g/bnr. 
143/1 som tilleggsareal. 
 
Saksutredning: 
Aud Eva Klufthaugen eier g/bnr 109/3 og 137/13 i Øyer kommune. Hun ønsker nå å dele 
eiendommen, og selge denne til to kjøpere som selv driver naboeiendommene og ønsker 
tilleggsjord. Disse to eiendommene ligger ca 10 km fra hverandre i avstand, og de er derfor 
ønsket solgt til to forskjellige eksisterende landbrukseiendommer som ønsker å styrke sine 
driftsenheter. Det er ikke et ønske fra selgers side om å fortsatt eie og drifte disse 
eiendommene, og det er heller ikke ønske om noen overdragelse av eiendommen. Selger 
bor ikke på eiendommen i dag. 
  
Grunneiendom g/bnr. 109/3 består av 23,2 daa fulldyrket jord, 8 daa innmarksbeite og 136,7 
daa produktiv skog.  
G/bnr. 109/3 ønskes solgt til Gunnar Botterud, g/bnr. 126/1, som i dag leier jord og beite 
her. Botterud ønsker den som tilleggsareal til egen eiendom. Grunneiendommen 109/3 
grenser inntil Botteruds eiendom.  
 
Grunneiendom g/bnr. 137/13 består av 0,6 daa fulldyrket jord, 10,5 daa innmarksbeite og 
59,3 daa produktiv skog. G/bnr. 137/1 ønskes solgt til Sigmund Høibakken, g/bnr. 143/1.  
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Høibakken ønsker denne eiendommen som tilleggsareal til egen eiendom med formål om 
bl.a. beite/grasproduksjon. Grunneiendommen 137/13 grenser inntil Høibakkens eiendom.  
 
 
Faktaopplysninger om eiendommen 
 

 
 
Lovgrunnlaget:  
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av 
departementet. Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen fremgår av § 12 tredje ledd:  
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 
 
Utgangspunktet for bestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. Rundskriv M-1/2013, sist revidert 
januar 2018.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og 
variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i jordloven 
§1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at 
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se 
på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig 
perspektiv». 
 
 
Vurdering: 
I Øyer har man fulgt en restriktiv linje når det gjelder deling av landbrukseiendommer. I 
saksbehandling og i dialog med brukerne har en latt hovedretningen være at ressursene på 
et bruk bør holdes samlet. Dette for å ivareta de overordna målsettinger i 
landbrukspolitikken om robuste og rasjonelle bruk.  
 
Ved endringer i jordlovens delingsbestemmelse i 2013 ble det lagt vekt på å gi kommunene 
økt lokalt handlingsrom og at det skulle gjøres enklere å dele fra dersom søknaden gjelder 
fradeling til tilleggsjord. Hensikten med dette var å kunne få bedre harmoni mellom eier- og 
bruksstruktur. Dette følger som en konsekvens av at en stor del av dyrkamarka her i landet 
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nå drives som leiejord. Departementet la til grunn at det er større interesse for å ivareta 
jordbruksarealenes produksjonsevne i et langsiktig perspektiv om jorda eies i forhold til om 
den leies for en begrenset periode. I lovendringen var det også vesentlig å endre fokus fra 
forbudstanken til at tillatelse faktisk skal gis, dersom det ikke er viktige momenter som taler 
imot. Ved fradeling av tilleggsjord kan det generelt legges vekt på at jord som ellers leies 
bort kan overføres til eie til en aktiv næringsutøver. 
 
En eller to driftsenheter 
Behovet for delingssamtykke må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I et par tidligere 
saker hvor det har vært aktuelt med delvis frasalg, har man kommet til at samtykke til deling 
ikke har vært nødvendig. Dette har vært tilfeller der tidligere selvstendige enheter har 
kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet og det ikke har vært opplagt at enhetene har 
vært egnet til å bli drevet sammen som én enhet. En landbrukseiendom kan gjerne bestå av 
flere matrikkelenheter. 
 
Dagens eier overtok begge grunneiendommene samtidig ved familieoverdragelse. 
Eiendommene har derfor ikke kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet. Det er om lag 
10 km mellom eiendommene. Dette tilsier at de er egnet for å bli drevet sammen. En ser det 
derfor slik at dette må regnes som én driftsenhet og at det er mest riktig å kreve 
delingssamtykke for å selge eiendommene hver for seg. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur  
Om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur er sentral for vurderingen. 
Det kan være ulike oppfatninger av hva som er en tjenlig bruksstruktur. I Landbruksplan for 
Lillehammer-regionen 2021-25 har en lagt vekt på at det skal være drift på både store og 
små bruk og at det er viktig å opprettholde drift også i utkantene. Samtidig har en i 
behandling av enkeltsaker vært fleksibel med å tillate bruksrasjonalisering. Det har imidlertid 
vært et krav at det skal være en full bruksrasjonalisering og at det etter deling ikke etterlates 
en resteiendom som utgjør en urasjonell landbrukseiendom. I dette tilfellet vil det ikke være 
noen resteiendom igjen, da eiendommen vil bli delt i sin helhet. Eiendommen består i dag av 
to parseller, med egne g/bnr. Det er om lag 10 km mellom hver av de. Dette er ikke en 
hindring for at de i dagens sammenheng kan drives som en enhet, men det er også et 
moment at det leies ut til respektive naboer på begge kanter.  
 
Drifts- og arronderingsmessig løsning:  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arronderingsmessige forhold og transportavstander er vesentlige forhold 
som skal vurderes.  
 
Ved fradeling til tilleggsjord vil vurderingen av om deling fører til en driftsmessig god løsning 
både være knyttet til den eiendommen som deles, og til den eiendommen tilleggsarealet 
legges til. Dette åpner for at det kan legges vekt på at en nabo får overta tilleggsjord selv om 
en ikke alltid oppnår full rasjonalisering. Det må tas stilling til om totalløsningen ved delingen 
fører til en driftsmessig god løsning. Dagens avstand mellom de to parsellene gir ikke  
umiddelbart en driftsmessig god løsning. Om en ser alternativet, at arealene erverves av 
Gunnar Botterud  og Sigmund Høibakken vil det innebære en langt bedre driftsmessig 
løsning. Det vil nærmest eliminere transportbehovet, det vil gi gode arronderingsmessige 
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løsninger ved at naboarealer blir slått sammen og det vil mest sannsynlig gi en bedre 
ressursutnyttelse. Det er ofte slik at arealer i nær tilknytning til gardstun blir mer intensivt 
drevet enn arealer lengre unna. Hensynet til en drifts- og arronderingsmessig god løsning 
taler for at deling bør innvilges. 
 
 
Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket 
En kan ikke se at en deling vil føre til vesentlige negative konsekvenser for landbruket i 
området. Ved en deling vil transportbehovet mellom eiendommene bli eliminert, og de vil 
kunne bli drevet som en enhet med naboeiendommene som ønsker tilleggsjorda inn under 
sine driftsenheter. Dette gir en bedre miljømessig løsning, og en bedre driftseffektivitet.  
 
Samlet vurdering 
Etter loven skal deling tillates dersom det ikke er klare hensyn som taler mot. Her er det 
sterke momenter som taler for deling. Det vil ikke være igjen en urasjonell 
landbrukseiendom, da den deles i sin helhet. Det legges vekt på at en oppnår en full 
bruksrasjonalisering, og arealer vil bli liggende i nærheten av aktive driftsenheter. 
 
Kommunedirektøren er etter en helhetsvurdering kommet til at det er momenter i denne 
saken som sterkt taler for deling og at dette bør vektlegges tyngre enn de eventuelle 
negative konsekvenser som kan følge av delingen. Kommunedirektøren tilrår at deling 
tillates. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser får Aud Eva Klufthaugen 

tillatelse til å dele landbrukseiendom g/nr 109/3 Ødegaarden øvre, og 
137/13  Heimkollen i Øyer kommune.. Deling tillates med særlig vekt på at det oppnås 
gode drifts- og arronderingsmessige løsninger slik som beskrevet i søknaden.  

2. Det settes som vilkår for delingssamtykket at g/bnr. 109/3 selges til g/bnr. 126/1, og 
g/bnr. 137/1 selges til g/bnr. 143/1 som tilleggsareal med tilsvarende gode drifts- og 
arronderingsmessige løsninger. 

3. Kommunen vil ikke innvilge noen konsesjonssøknad etter frasalg uten at alle arealer som 
er tillatt fradelt er solgt, det er omsøkt konsesjon og konsesjon kan gis for alle arealer.  

4. Tillatt deling må gjennomføres innen 07.06.2025, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Stina Bjurgren Aaseth 
Kommunedirektør 
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FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - 
ENDELIG VEDTAK 
 
 
Saksbehandler:  Anette Ludahl Arkiv: 033 K11 &37  
Arkivsaksnr.: 22/856     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
57/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan i Øyer kommune 2023-2027  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsuttalelse fra; 
Statsforvalteren i Innlandet 
Innlandet Fylkeskommune 
Ringebu kommune  
Slåseterlia Hytteeierforening 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren følger med dette opp vedtak i kommunestyret 27.09.2018 og legger 
frem forslag til planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027. 
Kommunedirektøren foreslår at planprogrammet for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 
fastsettes, med endringer i tekst knyttet til merknadsvurderingene. 
 
 
Saksutredning:  
I kommunestyremøtet den 27.09.2018 ble det vedtatt til sak KS-78/18: 
«Kommunestyret ber adm sette i gang en temaplan for sti- og løypenett» 
Plan og miljøutvalget behandlet forslag til planprogram 22.03.2022 og planprogram forslaget 
ble lagt ut til offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist. Innen frist for høringsforslag har det 
kommet fire innspill til planprogrammet.  
 
Kommunen har vurdert det som mest hensiktsmessig å utarbeide planen som en tematisk 
kommunedelplan. Med tematisk kommunedelplan må en ikke følge de omfattende prosess- 
og dokumentkravene i plan- og bygningsloven. En trenger for eksempel ikke å utarbeide og 
rullere en årlig handlingsplan. 
 
Hensikten med planen er beskrevet i forslag til planprogram, med mål om å bidra til en mer 
målrettet avklaring av tiltak innen sti- og løypenettet i kommunen. Dette for å gi en mer 
helhetlig og forutsigbar forvaltning, og planen vil være et styringsverktøy i kommunen. 
Kommunedirektøren har opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
kultur, plan og utvikling i Øyer kommune, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
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Lillehammer-regionen Vekst og Øyer fjellstyre. Arbeidsgruppen fikk mandat fra 
kommunedirektøren om å utarbeide forslag til planprogram og ha ansvar for videre 
planarbeid. Det legges opp til at Plan- og miljøutvalget holdes orientert via 
statuspresentasjoner i løpet av planarbeidet. I tillegg vil ungdomsrådet bli inkludert under 
planarbeidet for innspill til prosessen. 
 
 
Vurdering: 
Høringsinnspillene er vurdert administrativt og noen innspill har resultert i endret tekst i 
planprogrammet. Det vises til merknadsvurderingene nedenunder der innspill er gjengitt og 
med kommunedirektørens kommentarer. 
 

Merknad Foreslått tiltak 
Statsforvalteren i Innlandet (SFI) 
1.  Statsforvalteren mener at sti- og 
løypeplanen vil gi et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og en god oversikt over 
ulike interesser som kommunen skal 
ivareta. Planen vil være et godt verktøy for 
kommunen i det øvrige planarbeidet. 
 
2. Et planprogram skal gjøre rede for 
formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper 
som antas å bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet 
for utredninger. Statsforvalteren finner at 
forslaget til planprogram oppfyller de krav 
som ligger i pbl § 4-1. 
 

1. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning 

Innlandet Fylkeskommune 
1. Øyer kommune har store og attraktive 
friluftslivsområder og vil ha stor nytteverdi 
av at en sti og løypeplan blir utarbeidet 
som en tematisk kommunedelplan. Planen 
vil synliggjøres i kartgrunnlaget og gi en 
helhetlig forståelse mellom de ulike 
naturområder og interessefelt. Dette vil gi 
et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie 
ulike interesser og skape mer 
forutsigbarhet i den videre 
arealplanleggingen i kommunen.  
 
2. Fylkeskommunen finner at 
forslaget til planprogram følger de krav 
som ligger til grunn i pbl § 4-1 og vi har 

1. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning 
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ingen planmessige kommentarer ut over 
dette.  
3. Fylkeskommunen ser det som positivt at 
Øyer kommune har utarbeidet Temaplan 
kulturminner – samferdsel 2019-2023, hvor 
noe av hensikten nettopp var å kartlegge 
gamle ferdselsveger som kunne benyttes 
som turveger. Fylkeskommunen mener at 
noen kulturminner er hensiktsmessige å 
tilrettelegge, men samtidig må kommunen 
være oppmerksom på at noen er sårbare 
for skade ved økt ferdsel. 
 
4. I oversendt planprogram står det at en 
tiltaksliste skal følge den tematiske 
kommunedelplanen. Det bør i forbindelse 
med planarbeidet vurderes når man ser for 
seg at undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven skal oppfylles. Gode 
oversendelses- og høringsrutiner for denne 
type, små tiltakssaker, der disse kan 
komme i berøring med 
kulturminner, bør innarbeides i 
planforslaget/tiltakslisten. 
 

 
 
 
3. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I kapittel 1.3 legges det til følgende tekst; 
For andre temaer der utarbeidelse av egen 
forskrift ikke er aktuelt, kan rutiner for 
oppfølging av gjeldende lovverk utarbeides 
som tiltak.  
 
  

Ringebu kommune  
1.  For å sikre sammenheng på stier og løyper 
som går over kommunegrensen mellom Øyer 
og Ringebu, ber vi om at tilsvarende lag og 
foreninger i Ringebu involveres aktivt i videre 
planarbeid. Vi tenker her på beitelag, løypelag, 
grunneierlag, bondelag osv. Det er også 
ønskelig at Midt-Gudbrandsdal 
landbrukskontor og Ringebu kulturavdeling 
høres, sistnevnte særlig om Pilegrimsleden. 
 
 
 

1. Ringebu sine innspill på 
medvirkningsaktører tas med som 
høringsaktører og vil da motta forslag til 
plan når denne skal på høring. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 

Slåseterlia Hytteierforening v/styreleder 
1. Hytteforeningen mener planene for 
løyper etc bør synliggjøres som en sentral 
premiss for å lykkes med videreutvikling av 
Øyer som en ettertraktet turistdestinasjon. 
 
 
 
 

1. Planprogrammet viser hva som skal være 
det overordnende målet med sti og 
løypeplan. En sti- og løypeplan skal gi 
synliggjøre ulike interesser. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
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2. Hytteforeningen mener det er viktig at 
planen synliggjør virkemidler kommunen 
kan (og må) benytte for å tilrettelegge for 
at nødvendig infrastruktur (som stier) 
etableres og vedlikeholdes – blant annet 
gjennom rekkefølgekrav og andre 
forhandlinger med næringsaktørene. 
 
 
 
 
 
 
3. Planen har nødvendigvis kommunens 
areal som planområde. Vi mener likevel at 
verdien av Øyer som destinasjon er 
avhengig av gode stier og infrastruktur som 
knytter naturområdene i Øyer sammen 
med tilsvarende for nabokommunene. 
Dette bør reflekteres i planarbeidet. 
 
4. Planen for bruk av naturområdene bør 
knyttes opp mot bærekraftmål som 
reduksjon i bruk av privatbil/CO2 utslipp. 
Tilrettelegging for dette målet bør 
reflekteres. 
 
 
 
5. Kartlegging av miljøkonsekvenser av 
typiske inngrep og bruk av stier og løyper 
bør oppsummeres og gi veiledning til 
planarbeidet og senere godkjenninger og 
utbygging. Dette for å forenkle 
implementering i ettertid. For eksempel 
hvilke miljøkonsekvenser kan forventes og 
som eventuelt må begrenses ved 
etablering av skiløyper over myr, gjennom 
produktiv skog, over fjellterreng med 
spredt kratt, gjennom steinur. Tilsvarende 
er relevant for sommerbruk og etablering 
av stier og sykkel veier. 
 
6. Hytteforeningen mener det er litt 
betegnende at deres involvering ikke er 
nevnt som grunnlag for planarbeidet. 

2. I følge planprogrammet skal planen være 
et retningsgivende styringsverktøy for 
kommunen og gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for å avveie ulike 
interesser og skape mer forutsigbarhet. 
Planen er ikke juridisk bindende slik at 
ønske om føringer til rekkefølgekrav bør 
stilles i høringsrunder til 
reguleringsplanprosesser når det skulle bli 
aktuelt. Planprogrammet endres ikke som 
følge av dette innspillet. 
 
 
3. Nabokommuner som Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Ringsaker tas med 
som høringsaktører og vil da motta forslag 
til plan når denne skal på høring. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
 
 
4. Kapittel 3. Målsetninger for planarbeidet 
viser til fire av FNs bærekraftsmål. Dette 
innspillet vurderes slik at det settes inn 
ytterligere ett bærekraftsmål (nr 13 Stoppe 
klimaendringene).  
  
 
 
5. Dette innspillet ansees ivaretatt av 
planprogrammets beskrivelse av biologisk 
mangfold og landskap, side 6. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Involvering av hytteforeninger i 
planarbeidet er tatt høyde for gjennom 
høringsinnspill når endelig planforslag 
sendes på høring, samt at 
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næringsutviklingsenheten deltar i 
arbeidsgruppa. Planprogrammet endres 
ikke som følge av dette innspillet. 

 
Kommunedirektøren foreslår at planprogrammet for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 
fastsettes, med endringer i tekst knyttet til merknadsvurderingene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, med endringer etter høring 
slik det fremgår av saksfremlegget, fastsettes.  
 
 
Åsmund Sandvik Anette Ludahl 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - UKSBÅSEN - 
JOGRIMEN  
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/1655     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark – Eiliv Kummen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, ovn, ved og annen brensel til Jogrimen. Det søkes om tre (3) turer. 
Transporten vil foregå langs traktorvegen fra Uksbåsen til Jogrimen. Kommunedirektøren 
mener det er viktig at hytter, setrer og husvære i fjellet holdes ved like og at transport i 
forbindelse med dette har en klar nytteverdi. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 
5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Eiliv Kummen 
får tillatelse til bruk av ATV med henger for transport som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av vedlikeholds 
materiell, ovn, ved og annen brensel til Jogrimen. Det søkes om tre (3) turer. Transporten vil 
foregå langs traktorvegen fra Uksbåsen til Jogrimen. Dette er en traktorveg som i lang tid har 
vært benyttet for transport av materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs 
traseen. Traseen går for det meste på fastmark.  
 
Traktorvegen fra Uksbåsen til Jogrimen ligger i det som er definert som sårbare områder iht 
forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV for 
transport må behandles etter denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag:  
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal 
motorferdsel i utmark foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
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naturmiljø og mennesker. Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig 
ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede 
ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens (nml) §§ 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 Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, uthus og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldsloven § 8 – 12.  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre eller med helikopter. Det er gjennomført en tur med snøscooter i påsken 2022 for 
innkjøring av vedlikeholds materiale (behandlet i sak 11/22). Det kan likevel aksepteres et 
mindre antall turer i forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider, når dette 
kanaliseres til etablerte kjørespor.  
 
Fra Uksbåsen til Jogrimen er det en traktorveg som i lang tid har blitt brukt for transport av 
materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs traseen. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablert kjøretrase, skåne både vegetasjon og 
terreng for ytterlig slitasje, og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man 
kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig at man tar 
hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget. Det er ikke 
registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er dette  
en trase som er benyttet til tilsvarende transport tidligere. Kunnskapsgrunnlaget i saken 
anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En 
ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12.  
 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere, saken er oversendt Øyer fjellstyret/Statskog, 
men de har ikke hatt tid til å gi en uttalelse. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholds materiell, møbel, ved og annen brensel.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - UKSBÅSEN - 
TITTERSÆTRA  
SØKER: EVA KRÅBØL 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/1668     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
59/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark – Eva Kråbøl 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Eva Kråbøl søker om tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholdsmateriell, 
saltsteiner, gjødsel og gjerde til Tittersætra. Det søkes om tre (3) turer. Transporten vil 
foregå langs traktorvegen fra Uksbåsen til Tittersætra. Søker skal ha egne geiter på beite ved 
setra. Kommunedirektøren mener det er viktig at hytter, setrer og husvære i fjellet holdes 
ved like og at transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi. Kommunedirektøren 
foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune at Eva Kråbøl får tillatelse til bruk av ATV med henger for transport som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Eva Kråbøl søker om tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholds materiell, 
saltsteiner, gjødsel og gjerde til Tittersætra. Det søkes om tre (3) turer. Transporten vil 
foregå langs traktorvegen fra Uksbåsen til Tittersætra. Dette er en traktorveg som i lang tid 
har vært benyttet for transport av materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs 
traseen. Traseen går for det meste på fastmark.  
 
Traktorvegen fra Uksbåsen til Tittersætra ligger i det som er definert som sårbare områder 
iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV 
for transport må behandles etter denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag:  
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal 
motorferdsel i utmark foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
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naturmiljø og mennesker. Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig 
ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede 
ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens (nml) §§ 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 Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på setrer i fjellet og 
holder disse ved like. Det er også positivt at man har beitedyr på setrene og bruker 
kulturmarken. Da er det et behov for å få fraktet inn utstyr til vedlikehold og saltsteiner til 
dyrene. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så skånsom måte som mulig. 
Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent nytteformål.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldsloven § 8 – 12.  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre eller med helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i 
forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider og transport, når dette kanaliseres til 
etablerte kjørespor.  
 
Fra Uksbåsen til Tittersætra er det en traktorveg som i lang tid har blitt brukt for transport av 
materiell og utstyr til setrene og hyttene som ligger langs traseen. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablert kjøretrase, skåne både vegetasjon og 
terreng for ytterlig slitasje, og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man 
kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig at man tar 
hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget. Det er ikke 
registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten, og som nevnt er dette  
en trase som er benyttet til tilsvarende transport tidligere. Kunnskapsgrunnlaget i saken 
anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En 
ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 
 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere, saken er oversendt Øyer fjellstyret/Statskog, 
men de har ikke hatt tid til å gi en uttalelse. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eva Kråbøl tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholds materiell, 
saltsteiner, gjødsel og gjerde.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Tittersætra.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
SOMMERVEDLIKEHOLD LØYPETRASEER  
SØKER: ØYER TURSKILØYPER 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/1689     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark – Øyer Turskiløyper 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer Turskiløyper SA søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til tiltak i 
skiløypetraseer i Øyerfjellet. Tiltak skal gjennomføres på strekningene Langmyråsen – 
Svartåsen og ved gamle Hornsjøvegen. Tiltakene er vedlikehold av trasé med beitepussing og 
fjerning av mindre ujevnheter som røtter, trær og grener inn mot løypa og stubber, kratt og 
mindre oppstikkende steiner. I tillegg søkes det om en generell tillatelse til kjøring langs 
traseer i barmarkssesongen 2022 for å fjerne vegetasjon i løypa og langs kantene. 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det behovet som er skissert i tiltakene som er 
beskrevet er i tråd med forståelsen av «anerkjente nytteformål» og tilrår at søknad fra Øyer 
turskiløyper innvilges på vilkår, men at det ikke gis en generell tillatelse for alle traseer. Det 
er viktig at all motorferdsel begrenses til et minimum og foregår skånsomt både overfor 
natur, miljø og andre brukere av utmarka.  
 
Saksutredning: 
Øyer Turskiløyper SA søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i tilknytning til to tiltak som 
vises til som tiltak nummer 5 og 7 i søknaden. (Se kart under) De har gått til innkjøp av 
beitepusser, flishugger, stubbefres og diverse annet utstyr som de ønsker å kjøre gjennom 
traseene med for å fjerne mindre ujevnheter som røtter, trær og grener inn mot løypa og 
stubber, kratt og mindre oppstikkende steiner i løypa. 
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1 Tiltak 5 mellom Langmyråsen og Svartåsen. 

 
2 Tiltak 7 langs gamle Hornsjøvegen 

Tiltak nummer 5 som gjelder strekningen Langmyråsen – Svartåsen trengs det omfattende 
vedlikehold med blant annet beitepussing. I tiltak nummer 7 som gjelder gamle 
Hornsjøvegen trengs det vedlikehold av trasé med beitepussing og fjerning av 
kantvegetasjon for en bedre tidligløypestandard. 
 
Det spesifiseres i søknaden at ingen av tiltakene berører plan- og bygningsloven. 
 
Det søkes i tillegg om tillatelse til å kjøre langs alle traseer generelt i barmarksesongen 2022 
for å fjerne vegetasjon og spesielt kantvegetasjon. 
 
 
Lovgrunnlag:  
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet 
forbudt jf. motorferdsellovens § 3, men både motorferdselloven og motorferdselforskriften 
åpner for enkelte unntak, enten med direkte hjemmel i lov eller forskrift, eller etter søknad.  
 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte. 
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Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å 
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og 
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Traseen berører ikke arealer i Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer 
kommune, Oppland.  
 
Vurdering: 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. 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. 
 
Vedlikehold av skiløyper er etter kommunedirektørens vurdering et anerkjent nytteformål. 
Det er viktig at det gjøres vurderinger i enkeltsaker for å hindre unødig bruk av motorferdsel. 
I denne saken er det spesifisert to strekninger som trenger vedlikehold gjennom rydding av 
vegetasjon i løypen og langs kanten. Gjennom flyfoto ser man at det på de to strekningene 
er etablerte kjørespor der det skal vedlikeholdes. 
 
Søk i naturbase har ikke avdekket sårbare arter eller viktige miljøforekomster i områdene 
som blir påvirket av motorferdselen. Kunnskapsgrunnlaget er godt mht. hvordan 
motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og en anser føre-var-prinsippet for 
tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke tiltaket ha negativ innvirkning på natur eller 
naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml § 10 
(økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i denne saken. Det er heller ingen 
kulturminner i omsøkt område. 
 
Kommunedirektøren vurderer det til at det ikke er hjemmel for å gi en generell tillatelse til 
motorferdsel i alle løyper gjennom barmarkssesongen. Barmarkskjøring skal vurderes 
strengere enn på snødekt mark og tiltak må være spesifisert med strekning og behov. 
Kommunen arbeider med en sti- og løypeplan for hele kommunen der tiltak i løypetraseer 
på barmark vil kunne være et av temaene i planen. 
 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere, saken er oversendt Øyer fjellstyret/Statskog, 
men de har ikke hatt tid til å gi en uttalelse. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Øyer Turskiløyper SA tillatelse bruk av motorkjøretøyer i utmark i forbindelse 
med vedlikehold i skiløypetrase på strekningene Langmyråsen – Svartåsen og langs gamle 
Hornsjøvegen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder ut september 2022. 
- Det forutsettes kjøring i tørre perioder.  
- Ferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker.  
- Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
- Det gis ikke generell tillatelse til å kjøre langs alle traseer. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - LYNGEN  
SØKER: TORSTEIN SIMENGÅRD 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/1693     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark – Torstein Simengård 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Torstein Simengård søker om tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholdsmateriell 
og ved til Lyngen. Det søkes om to (2) turer. Transporten vil foregå fra Stor-Elvdal, men hytta 
ligger ca. 300m fra grensen inn i Øyer kommune. Søker har tillatelse i Stor-Elvdal. 
Transporten vil foregå langs etablerte kjørespor på fastmark. Kommunedirektøren mener 
det er viktig at hytter, setrer og husvære i fjellet holdes ved like og at transport i forbindelse 
med dette har en klar nytteverdi. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift 
om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Torstein Simengård får 
tillatelse til bruk av ATV for transport som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Torstein Simengård søker om tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholds materiell 
og ved til Lyngen. Formålet er vedlikehold av hytte som søker eier og transport av ved. Det 
søkes om to (2) turer. Transporten vil foregå fra Stor Elvdal, men hytta ligger ca. 300m inn fra 
kommunegrensen. Det er gitt tillatelse fra Stor Elvdal. Transporten i Øyer kommune foregår 
langs etablerte kjørespor på fastmark. 
 
Lyngen ligger i det som er definert som sårbare områder iht forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune, og bruk av ATV for transport må behandles 
etter denne forskriften.  
 
Lovgrunnlag:  
Etter § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper 
for natur og naturmiljø. Etter § 8 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal 
motorferdsel i utmark foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
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naturmiljø og mennesker. Motorferdselloven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig 
ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og fornøyelsespregede 
ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens (nml) §§ 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 Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, uthus og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldsloven § 8 – 12.  
I de indre fjellområdene bør det være en streng praksis når det gjelder dispensasjoner for 
barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på 
vinterføre eller med helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i 
forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider. 
 
Fra kommunegrensa og inn til søkers hytte er det ca. 300m i luftlinje langs etablerte 
kjørespor på fastmark. Etter kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablert kjøretrase, 
skåne både vegetasjon og terreng for ytterlig slitasje, og man vil unngå nye kjørespor. Det er 
imidlertid viktig at man kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. Det er 
videre viktig at man tar hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått 
i terrenget. Gjennom søk i naturbase er det ikke registrert sårbare eller truede arter som vil 
bli berørt av transporten, og som nevnt er dette en trase som er benyttet til tilsvarende 
transport tidligere. Kunnskapsgrunnlaget i saken anses å være tilstrekkelig og en anser føre-
var prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet vil bli 
vesentlig påvirket av tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12. 
 
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere, saken er oversendt Øyer fjellstyret/Statskog, 
men de har ikke hatt tid til å gi en uttalelse. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Torstein Simengård tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholds 
materiell og ved.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor fra kommunegrensen til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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SØKNAD - DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - HORNSJØEN - SØKER: 
REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/1711     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark – Reidun Synnøve Brustuen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Reidun Synnøve Brustuen søker om tillatelse til bruk av bil for transport av vedlikeholds 
materiell, møbler og propan i forbindelse med restaureringsarbeid på hyttetunet (g/b/fnr. 
155/1-86) ved Hornsjøen. Transporten vil foregå langs traktorvegen fra hytteområde ved 
Hornsjøen til hyttetunet. Kommunedirektøren mener det er viktig at hytter, setrer og 
husvære i fjellet holdes ved like og at transport i forbindelse med dette har en klar 
nytteverdi. Det søkes om fem (5) turer. I tilsvarende saker er det gitt tillatelse for inntil fire 
turer pr sesong, og kommunedirektøren anser dette også for å være et gjeldende vilkår i 
denne saken. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag at Reidun Synnøve Brustuen får tillatelse til 
bruk av motorkjøretøyer i utmark i forbindelse med restaureringsarbeid på g/b/fnr 155/1-
86.  
 
Saksutredning: 
Reidun Synnøve Brustuen søker om tillatelse til bruk av bil for transport av vedlikeholds 
materiell, møbler og propan i forbindelse med restaureringsarbeid på hyttetunet (g/b/fnr. 
155/1-86) ved Hornsjøen. Det søkes om fem (5) turer. Transporten vil foregå langs 
traktorvegen fra hytteområde ved Hornsjøen til hyttetunet g/b/fnr. 155/1-86 (se vedlagt 
kart). Traseen går for det meste på fastmark.  
 
Lovgrunnlag:  
Motorferdsel i utmark er regulert gjennom Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag  
(motorferdselloven) av 10. juni 1977. All motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet  
forbudt jf. motorferdsellovens § 3, men både motorferdselloven og motorferdselforskriften  
åpner for enkelte unntak, enten med direkte hjemmel i lov eller forskrift, eller etter søknad.  
 
Etter § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan  
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter  
skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig  
behov som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
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Før eventuell tillatelse kan gis, skal transportbehovet vurderes mot mulig skade og ulemper  
for natur og naturmiljø. Det følger videre av Motorferdselloven at den ikke tar sikte på å  
hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er den unødvendige og  
fornøyelsespregede ferdselen som skal reguleres.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
Traseen berører ikke arealer i Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer  
kommune, Oppland.  
 
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 Kommunedirektørens vurdering er det positivt at man tar vare på hytter, uthus og 
husvære i fjellet og holder disse ved like. Ved restaurering og vedlikehold er det behov for å 
få fraktet inn både materialer og utstyr. Det er likevel viktig at dette blir gjort på en så 
skånsom måte som mulig. Kommunedirektøren mener transporten har et anerkjent 
nytteformål.  
 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Dette gjelder 
spesielt barmarkskjøring. Byggematerialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn 
på vinterføre eller med helikopter. Det kan likevel aksepteres et mindre antall turer i 
forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider, når dette kanaliseres til etablerte 
kjørespor. Det er omsøkt fem turer med bil. I tilsvarende saker er det gitt tillatelse for inntil 
fire turer pr sesong, og kommunedirektøren anser dette også for å være et gjeldende vilkår i 
denne saken. Det fremkommer ikke spesielle momenter i søknaden som tilsier at det her 
skal tildeles flere turer enn det som har vært praksis i kommunen.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldsloven § 8 – 12.  
Etter kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablert kjøretrase, skåne både vegetasjon 
og terreng for ytterlig slitasje, og man vil unngå nye kjørespor. Det er imidlertid viktig at man 
kjører langs oppkjørte spor slik at traktorvegen ikke utvides. Det er videre viktig at man tar 
hensyn til vær og føreforhold og unngår kjøring når det er veldig vått i terrenget. Det er ikke 
registrert sårbare eller truede arter som vil bli berørt av transporten. Kunnskapsgrunnlaget i 
saken anses å være tilstrekkelig og en anser føre-var prinsippet for tilfredsstillende 
hensyntatt. En ser heller ikke at økosystemet vil bli vesentlig påvirket av tiltaket.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noe 
vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf nml §§ 8-12.  
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Søker må selv innhente tillatelse fra grunneiere, saken er oversendt Øyer fjellstyret/Statskog, 
men de har ikke hatt tid til å gi en uttalelse. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  
av 15.05.1988 gis Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til bruk av motorkjøretøy (bil med 
henger) i utmark i forbindelse med restaureringsarbeid på g/b/fnr 155/1-86. Tillatelsen 
begrenses til fire turer (t/r).  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil fire (4) turer juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/ traktorveg som vises i vedlagt kart.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold og en skal unngå 
kjøring når det er veldig vått i terrenget.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 07.06.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 22/1801     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
63/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE 
 
INFOSKRIV OM DOKUMENTTILSYN - KARTVERKET 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201 A  
Arkivsaksnr.: 20/1981     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

1A Plankart forslagsstiller 
1B Plankart Øyer kommune 
2. Reguleringsbestemmelser forslagsstiller, kommunedirektørens tilføyelser i rødt 
3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. KU-vurderinger 
6. Situasjonsplan 
7. Leiligheter situasjonsplan med tomtestruktur 
8. Leiligheter – tegninger 
9. Notat varme og kalde senger 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
• Uttalelse fra Statskog 
• Årsmøte og samtykke til utbyggingsplaner 
• Dispensasjon Skikafé/Pellekroa sak 31/18 i planutvalget i møte 15.5.2018 
• Dispensasjon Slakteri sak 116/21, i plan- og miljøutvalget i møte 22.3.2022 
• Pellestova - Søknad om endring av utleieklausul, særutskrift sak 56/10 i kommunestyret 

2.9.2010  
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge forslag 
til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser. 
Disse er merket med rød skrift. 
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn; 
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommune, datert 30.05.2022 
 
Saksutredning: 
I det videre så vil omtale av varme og kalde senger være definert som leiligheter med 
reguleringsformål fritids- og turistformål (varme senger som minst 9 mnd/år er i utleie) og 
fritidsformål (kalde senger som kun har rett til å leie ut, men ingen plikt.)  
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å revidere gjeldende reguleringsplan for Pellestova, slik at 
reguleringsformål og bestemmelser blir oppdatert etter dagens plan- og bygningslov. Gjeldende 
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reguleringsplan for Pellestova er regulert etter gammel planlov, der reguleringsformålet på hele 
planen er «Herberge og bevertning».  
 
Planendringen har også som formål å detaljregulere endret plassering av de leilighetsbyggene 
som ikke er bygget, samt forslag om endret formål for disse. Videre omfatter forslaget plassering 
av bygg for videreutvikling av hotellets fasiliteter med serveringssted og slakteri. 
Serveringsstedet (Pellekroa) er bygd etter en dispensasjonssøknad i 2018. Søknad om slakteri har 
vært dispensasjonsbehandlet i 2022. Det er sendt inn søknad om tillatelse til tiltak, men 
byggetillatelse for slakteriet er ikke gitt ennå.  
 
Planforslaget foreslår også at alle eksisterende leiligheter omreguleres til kalde senger – 
fritidsformål. Dette er i overensstemmelse med eierne av disse leilighetene.  
 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Planråd AS på vegne av Pellestova Hotell AS. 
 

BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 
Planområdet ligger i enden av 
Hundersetervegen med Reinsvatnet i sørøst, 
Slåseterfjellet og Nevelfjell mot sør. Det er i 
overordnet kommunedelplan for Øyer sør vist 
til at vegen har god kapasitet herunder også 
med tanke på samfunnssikkerhet og 
beredskap. På sommeren kan man også kjøre 
til Pellestova via fjellvegene. Vinterstid er det 
ingen alternativer til atkomst enn via 
Hundersetervegen.  
Pellestova er for øvrig svært godt tilgjengelig 

for myke trafikanter, til fots, på ski eller med sykkel.  
 
PLANSTATUS  
Overordnet plan er kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 31.05.2007.  
 

Gjeldende reguleringsplan for Pellestova bygger på tidligere 
regulerings- og bebyggelsesplaner fra tidlig på 2000-tallet som 
la til rette for herberge og bevertning. Til venstre vises 
gjeldende reguleringsplan for Pellestova vedtatt 26.01.2006. 
Oppstart av gjeldene plan hadde også som forutsetning at det 
måtte bygges enheter for salg, for å finansiere restaurering og 
tilbygg på hotellet. Videre ville enhetene benytte fasilitetene på 
hotellet, og dermed bidra inn med økt bruk av hotellet gjennom 
året. Reguleringsplanen åpnet derfor for å bygge 90 leiligheter 

tilknyttet hotellet og hotellets fasiliteter. Arealformålet for all bebyggelse er 
herberge/bevertning. Leilighetene kunne selges. 
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Det er i dag oppført 5 leilighetsbygg med totalt 50 leiligheter som er samlet i et eget sameie på 
seksjonert tomt. 15ii av disse leilighetene skal leies ut 100%, mens 35 leiligheter ikke har plikt til 
å gå i utleie. Hotellet har 40 hotellrom med god standard. Videre er det innenfor planområdet 
oppført en garasje for løypemaskin etc. og Pellekroa.  
 
Dagens plassering av bygg avviker noe fra arealformål i gjeldende reguleringsplan, men avvikene 
setter ikke formålet med reguleringsplanen nevneverdig til side. Pellekroa ligger i sin helhet 
utenfor planområdet for reguleringsplanen. 
 
Det er ca. 30 årsverk knyttet til hotelldriften, fordelt på 50 ansatte. Pellestova hotell utgjør en 
viktig arbeidsplass i kommunen. 
 
PLANPROSESS 
Slik det også fremgår av Planprogrammet og planarbeidets hensikt, har det viktigste vært å 
styrke driftsgrunnlaget til hotellet. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut juni 2017 
sammen med varsel om utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet ble fastsatt av 
kommunestyret våren 2018 og ga grunnlaget for utredninger i planprosessen. Parallelt med 
arbeid med planendring er det jobbet med tilbud for styrking av driftsgrunnlaget for hotellet. 
Siden planforslaget har tatt noe tid har ønske om styrket driftsgrunnlag resultert i to 
dispensasjoner fra gjeldende plan for å bygge Pellekroa og et fremtidig viltslakteri. Begge 
dispensasjonene tas hensyn til i planforslaget.  
 
Medvirkning  
En vesentlig del av planprosessen på Pellestova har vært bygget opp med dialog og medvirkning 
fra andelseierne i sameiet av leiligheter. Eierne av de 50 enhetene er direkte berørte av planens 
omfang og innhold. Ifølge forslagsstiller har de nå oppnådd samtykket til planforslaget og alle 
seksjonseiere har undertegnet samtykkeerklæring at de stiller seg bak planforslaget slik det er 
foreslått.  
 
Forslagsstillers kommentar til offentlige innspill og merknader  
Alle de innkomne merknadene er tatt til etterretning i prosessen og vurdert for det enkelte tema 
der det er relevant. Det er også gjennomført en vurdering etter KU-forskriften og en egen ROS-
analyse for planen som er vedlagt planforslaget. Begge viser at det er få temaer som berøres 
negativt med virkninger eller konsekvenser for miljø og samfunn.  
Det vises for øvrig til egne avsnitt i planbeskrivelsen som forklarer planens innhold, og som gjør 
rede for planens virkninger og konsekvenser. 
 
INNSENDT PLANFORSLAG 

 
ii I 2010 ble det vedtatt at 15 leiligheter skal være 100% utleieleiligheter. Dette vil da være 
rene næringsleiligheter, og ikke leiligheter for fritids- og turistformål som har utleiekrav på 9 
mnd/år. Vedtaket medførte ikke planendring. 
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Det viktigste grepet er å sikre at hotellet forblir et 
hotell med overnatting og mulighet for utvikling av 
tilhørende kommersiell virksomhet for å styrke 
driftsgrunnlaget på hotellet. Det er i 
reguleringsplanen lagt opp til et tydelig skille 
mellom hotell og fritidsformål. 
 
Det er valgt å fremme planforslaget med 
fritidsformål på alle de eksisterende leilighetene i 
B1, B2, B3, B7 og B8. I praksis vil dette si at 35 
leiligheter stadfestes som fritidsleiligheter 
planfaglig. Det blir endret formål for 15 leiligheter, 
fra hotell/bevertning til fritidsformål. Det 
spesifiseres i bestemmelsene at utleie er tillatt.  
 

De nye leilighetene og Pellestova viltslakteri 
Planforslaget er redusert med ett bygg sammenlignet med 
gjeldende plan. 3 nye bygg er foreslått trukket ned i 
landskapet for å gjøre plass til parkering i parkeringskjeller. 
Dette gir et mindre fotavtrykk og et hyggeligere bilde i 
landskapet med færre biler parkert på terreng. 
 
Forretningsideen til Pellestova er fundert på et ønske om 
gode matopplevelser. Det har derfor vært viktig å finne et 
egnet areal for Pellekroa og «Pellestova viltslakteri». 
Slakteriet skal ha til funksjon å styrke restauranttilbudet og 

attraktiviteten på hotellet med et enda bredere tilbud knyttet til mat og opplevelser. Pellekroa 
har til hensikt å avlaste restaurant og peisestue med de gjestene som er ute etter et enklere 
tilbud på dagsturer. Videre vil det øke kapasiteten ved konferanser etc. mht. bespisning. 
 
I slakteriet skal det foredles ulike typer vilt som skal serveres på hotellet og i restauranten i 
slakteriet. Slakteriet blir i første etasje, og på toppen blir det en restaurant som vil styrke kurs- 
og konferansefasilitetene. Blant annet vil det blir matkurs med fokus på vilt og foredling av mat. 
Tanken er at slakteriet skal styrke det Pellestova allerede er kjent for av matopplevelser med høy 
kvalitet. Det skal være fokus på å foredle lokale råvarer og det kan også bli aktuelt med et lite 
utsalg av lokale råvarer. 
 
Pellestova hotell 
Det overordnede formålet med planforslaget er å styrke driftsgrunnlaget for Pellestova hotell. 
Hotellet har 40 sengeplasser som driftes profesjonelt av hotellet. Det er ca. 30 årsverk ved 
hotellet. 
 
Planforslaget vil sikre hotellets formål ved å regulere dette til hotell med tilhørende 
bestemmelser som sikrer at hotellet opprettholder sin funksjon. Etter en grundig prosess ble det 
konkludert med at hotellet skulle drifte hotellrom for overnatting, og styrke grunnlaget for 
bevertning og opplevelser. Konkret ble dette nedfelt i 3 viktige satsinger innen det regulerte 
formålet til hotell:  
1, ruste opp restauranten på hotellet og skille en egen peisestue fra restauranten ved å 
oppgradere hotellets serveringsfunksjon.  



  Sak 64/22 
 

 Side 63 av 79   
 

 
2, Bygge Pellekroa som et eget konsept for å ivareta dagsturister på tur i fjellet.  
 
3. Bygge et «slakteri» med restaurant for å spisse restaurantopplevelsene, lokal tilberedning av 
lokale råvarer og identitet fra Øyerfjellet.  
 
Det siste og avgjørende momentet for Pellestova hotell er å få bygget de siste leilighetene. Helt 
fra starten av planarbeidet med dagens gjeldende plan for Pellestova, har det vært et avgjørende 
element og en forutsetning at det tillates å bygge leiligheter tilknyttet hotellet.  
 
Viktigheten av å kunne bygge leilighetene kan oppsummeres i spesielt 2 forhold;  
1, hotellets finansielle utgangspunkt etter at alle investeringer med opprusting er gjennomført. 
Opprustingen av hotellet, byggingen av cafe og slakteri koster mye. For at hotellet ikke skal være 
for tungt tynget i gjeld er det viktig at det kan hentes kapital ved salg av fritidsleiligheter. 
Markedet for utleieleiligheter fremføres at ikke er til stede på Pellestova. 
2, de nye leilighetene åpner også for at det vil være et langt større driftsgrunnlag for hotellet 
med bevertning og de andre kvalitetene hotellet tilbyr. Dette er vesentlig for at hotellet får et 
tilstrekkelig driftsgrunnlag for fremtidig drift. Ved å åpne for at alle leiligheter kan leies ut, vil 
dette kunne styrke driftsgrunnlaget. 
 
Varme/kalde senger – alpindestinasjon vs. Fjell- og skidestinasjon. 
Pellestovas avstand i forhold til alpinanlegget tilsier at gjestene i all hovedsak booker seg til 
Pellestova for langrenn og fjellopplevelser fremfor å tilbringe tid i alpinanlegget. Det legges 
derfor til grunn at Pellestova vil ha liten eller ingen effekt for heiskortsalg, og at der derfor ikke 
er avgjørende om det er utleieleiligheter eller fritidsleiligheter på Pellestova. Erfaringer viser 
også at de som leier hotellovernatting på hotellet i all hovedsak benytter fjellet vinter og 
sommerstid. 
 
Nullalternativet etter konsekvensutredningsforskriften:  
Det er ikke krav til at det skal gjøres en vurdering av nullalternativet, men det synes 
hensiktsmessig å omtale dette forholdet som en aktuell konsekvens dersom reguleringen ikke 
fører frem. Nullalternativet vil være at dagens plan opprettholdes. Dagens eier er veldig tydelig 
på at Slakteriet ønskes etablert så snart som mulig og at dette er svært viktig for hotellets 
fremtid for å styrke driftsgrunnlaget. Leilighetsbyggene som er regulert i dagens plan synes ikke 
hensiktsmessige å bygge, verken mht. formål eller plassering. Nullalternativet vil derfor trolig 
resultere i at det ikke vil bli bygget leiligheter eller slakteri, og fremtiden for hotelldrift vil da 
være avhengig av at det er en eier av hotellet som vil subsidiere fremtidig drift dersom hotellet 
skal holde åpent. 
 
Det ble 11.4.2022 søkt om oppføring av slakteri på Pellestova. Det er ikke gitt byggetillatelse til 
oppføring av dette pr. dato.  
 
Et forslag til gjerdebestemmelser er inntatt i planbestemmelsene : Det tillates oppført gjerde i 
tomtegrensen i beitesesongen. Gjerdet skal utformes slik at det ikke er til fare eller sjenanse 
for folk og beitedyr. 
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Kommunedirektørens vurdering: 
Kommunedirektøren finner at planforslag svarer ut innspill til varsel om oppstart i 
planbeskrivelsen. Planforslaget er ifølge oversendte dokumenter et omforent forslag der 
tidligere merknader er avklart mellom sameiet og Pellestova Hotell som forslagsstiller.  
 
Landskap og infrastruktur 
Pellestova ligger eksponert til i fjellandskapet og er synlig fra store deler av Øyer- og 
Lillehammerfjellet som ellers er relativt «urørt» sør for Ilsetra. Den eksponerte beliggenheten 
stiller særlige krav til god landskaps- og terrengtilpasning. I tillegg til et helhetlig arkitektonisk 
uttrykk, tilpasset farge- og materialbruk er utendørsbelysning en viktig faktor for synlighet i dette 
landskapet. Belysningen på eksisterende hotell- og leilighetsbygg er svært dominerende og vi 
oppfordrer forslagstiller til å lage nye bestemmelser for belysning som bedre ivaretar kvalitetene 
i nattlandskapet. Krav til bevegelssensor på utebelysningen kan være en måte å gjøre dette på. 
Krav til fasadebelysning og utendørs belysning er innarbeidet i bestemmelsene, - pkt. 2.6. Det 
oppfordres også til å gå i dialog med sameiet for å endre belysning på eksisterende bebyggelse i 
tråd med bestemmelsene som vedtas for fremtidige tiltak. 
 
Klimavennlige løsninger  
For å nå nasjonale og regionale mål om reduksjon i klimagassutslippene må det ved alle nye 
tiltak vurderes og velges klimavennlige løsninger. Kommunen har også en egen klima- og 
energiplan med mål om å innarbeide klima- og energitiltak i arealplanleggingen. Innlandet 
fylkeskommune forventer at forslagsstiller vurderer konkrete løsninger for å redusere 
klimaavtrykket på utbyggingen og innarbeider klimavennlige løsninger i bestemmelsene til 
planen. Valg av energikilde til oppvarming, materialbruk og håndtering av overvann er eksempler 
på tema der klimavennlige valg vil ha betydning. Toppbelastninger i energiforsyningen og 
nettkapasitet som nærmer seg kritisk grense, er problemstillinger også for Øyer der 
innbyggertallet kan øke med 25 000 i høytider. Selv om fritidsleiligheter brukes i snitt 60 døgn i 
året, er det ønskelig å få en bedre utnyttelse av disse også mer mot en helårs destinasjon og 
bruk. Det er viktig å utfordre utbyggere som også har et ansvar i forhold til en bærekraftig 
utvikling der det påhviler et ansvar for tiltak med virkninger for framtiden.   
 

 
 
 

Illustrasjon viser fordeling av CO2 utslipp presentert i rapport FutureBuiltZERO 2021. 
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Kommunedirektøren anbefaler at det legges til bestemmelser som styrer utviklingen innenfor 
planområdet på en god måte for å få en mer klimanøytral utbygging. Det må stilles krav til tiltak 
og konkrete vurderinger av klima- og energiløsninger. I forhold til klimaloven og internasjonale 
forpliktelser skal Norge nå klimamål i 2030 og 2050. Dette er et fellesansvar der mange bransjer 
må gi sitt bidrag.  
 
Forslag ny bestemmelse – klima og miljø pkt. 2.5. 
Det settes krav om utarbeidelse av plan for klima- og miljøtiltak ved utbyggingen, klima- og 
miljøtiltaksplan – (KMP). Denne skal vise hvordan prosjektet skal bidra til å nå målene om 
klimagassreduksjon i 2030. KMP skal synliggjøre en stipulert årlig reduksjon av klimagassutslipp 
for å nå målene iht klimalovens § 3. Planen skal ta utgangspunkt i dagens praksis og bygging 
(referansebygg) mht. klimagassutslipp. Klimagassreduksjon beregnes utfra tidslinjen med årlige 
klimagassreduksjoner, iht. KMP, etter tidspunkt for ferdigstillelse av tiltaket. Ved gjennomføring 
av utbygging skal tiltak for klimagassreduksjon, beregnet iht. NS3720, vise klimagassreduksjon 
ved igangsetting av tiltaket og faktisk utslipp, «SOM BYGGET» ved ferdigstillelsestidspunkt for 
bygget/tiltaket. 
 
 
Bebyggelse og terrenginngrep 
Bebyggelsen er godt dimensjonert, innpasset til eksisterende bebyggelse med et beslektet 
formspråk og sammenfallende materialbruk. Parkering under terreng begrenser omfanget av 
arealbruk og inngrep, men kan gi utfordringer ift overskuddsmasser som ikke må fylles eller 
dumpes i området. Det inntas en bestemmelse som sikre at overskuddsmasser leveres til 
godkjent mottaker/deponi. 
Planlagt ny bebyggelse og eksisterende bebyggelse innpasser seg i en enhet som underordner 
seg landskapet tilpasset og innpasset i forhold til nær- og fjernvirkning 
 
Grad av utnyttelse 
Området for fritidsbebyggelse utgjør totalt 15,5 daa. Området er delt i to delområder F1  
(eksisterende leiligheter 7,5 daa) og F2 (nye leiligheter 8,0 daa). I forslag fra kommunedirektøren 
til alternativt plankart, er A3 av satt til fritids- og turistformål med 1,5 daa.  
 
BYA for eksisterende leiligheter F1 skal maksimalt være 90 %. På tomt F2 (nye planlagte 
leiligheter), kan byggene maksimalt ha 3 etasjer over garasjekjeller. BYA skal maksimalt være 80 
% på F2. Hotellet H01 har en grad av utnytting på maksimalt være 90 %.  
Parkering på bakkenivå medregnes i BYA.  
 
Det er en høy utnyttelsesgrad for området. Parkering for nye leilighetsbygg er planlagt under 
terreng, men behov for parkering til eksisterende leiligheter og gjesteparkering gir en høy 
utnyttelsesgrad i området.  
 
Byggehøydene følger eksisterende bebyggelse i overordnede rammer og gir en god samlet 
tilpasning mellom ny og eksisterende bebyggelse.  
 
Planprosess 
Revisjon av gjeldende plan for Pellestova ble igangsatt 2017 med planprogram fastsatt i KST-sak 
97/17, 14.12.2017. Planendring for Pellestova ble igangsatt utfra behov for avklaring mht. 
utvikling av hotellkonseptet med flere bygg for bevertning. Resultatet av 
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dispensasjonsbehandlingene er inntatt i planforslaget, slik at disse vises korrekt på forslag til 
plankart.  
  
Planforslaget som er innsendt ivaretar både eiers ønske om utvikling av hotellkonseptets 
bevertning og ønske om nytt arealformål på eksisterende og planlagte leiligheter. 
 
Utbygging av leilighetsvolumet er ivaretatt i gjeldende plan og endringen her dreier seg om 
arealformål, dvs. fritidsleiligheter med tillatelse til utleie.  Det vil si det tas ikke hull på nye 
byggeområder, men bygger videre på gjeldende plan med tanke på antall enheter mv.  
 
Endring av arealformål fra varme til kalde leilighetssenger 
I planforslaget fra forslagsstiller legges det opp til fritidsleiligheter der det er anledning til utleie 
– kalde leiligheter. Ifølge forslagsstiller vil utbygging og salg av leiligheter med mulighet for utleie 
styrke driftsgrunnlaget for konseptet på Pellestova og svare ut investeringer i Pellekroa og det 
planlagte slakteriet.  
 
Det er ingen felles booking knyttet til Pellestova pr. dato. Kommunedirektøren er kjent med at 
flere leiligheter på Pellestova leies ut, men det er ikke brakt på det rene om dette er de 15 
leilighetene som har slik plikt, eller om dette også er utleie av de øvrige enhetene. Omfanget er 
heller ikke kjent.  
 
Historikk 
«I reguleringsplanen for Pellestova, vedtatt 2006, ble leiligheter akseptert som et virkemiddel for 
å få realisert og bidra til driftsgrunnlaget for Pellestova».  (Ref. sak 05/993). Det var en klar 
forventning om at disse leilighetene skulle leies ut. 
 
Etter 2006 har det vært søknad om endringer av utleieplikt, konkurs og endringer i krav til 
utleieklausul, jf. møte i kommunestyret 2.9.2010, sak 56/10. Ved behandling av saken i 
kommunestyret ble krav til utleie frafalt for 35 leiligheter men opprettholdt/skjerpet for de 
resterende 15 leilighetene i kommunestyrets vedtak.  
I saksdokumentet til endring av utleieklausul vises det blant annet til;  
«Eksempelvis kan det nevnes at det er flere eiere av seksjonerte hotellrom(leiligheter) på Ilsetra 
som har forsøkt å selge sine seksjoner for kr 0, - (med om lag en million i andelslån), uten å få 
solgt enhetene sine». (Ref. sak 05/993 under vurdering). 
 
Det er i dag 40 hotellrom på Pellestova. Etter endringen i 2010 er det 35 leiligheter som fungerer 
som fritidsleiligheter og det er 15 leiligheter som har 100% utleieplikt slik situasjonen er i dag.  
 
Andre destinasjoner 
I forbindelse med kommunedelplan Øyer sør, er det sett hen til sammenlignbare 
alpindestinasjoner for å belyse problematikken rundt kalde og varme senger, se vedlegg 9. 
Pellestova er utfra denne strategien et C-område, dvs. utenfor det kommersielle marked med 
varme senger.  Leiligheter med utleieplikt er også utfordrende i andre destinasjoner. 
Kommunedirektøren finner at konsepter der en stor næringsaktør går inn og drifter slike 
konsepter trolig er mer levedyktige enn konsepter som selges ut til privatpersoner der det er 
opp til hver enkelt å etterleve utleieplikten. Beliggenheten av varme senger er helt vesentlig 
mht. attraktivitet og etterspørsel.  
 
KDP – Entre Øyer og knutepunkt 
Det er i planprosess for kommunedelplan gitt anbefalinger å bygge på knutepunkt-strategien 
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som ligger i «Entre Øyer». Denne har fokus på alpintraseene og legger opp til varme senger i 
eller nær alpinanlegget. Disse områdene er merket ut som knutepunkt. Dette er også i samsvar 
med strategien i Masterplan for utvikling av alpindestinasjonen (Alpinco). Kommunedirektøren 
finner at Pellestova ikke ansees som et knutepunkt, men heller utfartspunkt/satellitt. Dette 
tilsier at varme senger ikke nødvendigvis er riktig å plassere her. Pellestovas beliggenhet er ikke 
attraktiv med hensyn til knutepunktsstrategi og utvikling av varme senger ved knutepunktene. 
Mobilitetsmessig er også Pellestova utenfor knutepunktene. Fjellstien som skal binde Pellestova 
sammen med destinasjonen er kun tenkt som et bindeledd når man først er installert i 
destinasjonen. Reiseadkomst til Pellestova vil være via Hundersetervegen, enten med egen bil 
eller kollektiv metode, shuttle eller lignende.  
 
Kommunedirektøren finner at leilighetene på Pellestova trolig ikke vil ha noe særskilt betydning 
for antall solgte heiskort i alpinanlegget. De som vil kjøre alpin vil trolig booke seg inn nærmere 
anlegget. Avstanden fra alpinanlegget gjør at enhetene på Pellestova ikke er egnet etter 
strategien om knutepunktsetablering av varme senger. Plasseringen er for langt ut i forhold til 
alle andre fasiliteter som ligger i og ved alpinbakken. Kommunedirektøren peker på at behovet 
for varme senger primært ligger i knutepunkter og kjerneområdet for alpindestinasjonen. 
 
Kommunedirektøren er derfor av den oppfatning at Pellestovas fremtidige reguleringsformål kun 
er betinget at hvilken utvikling politikerne i Øyer kommune ønsker at skal skje på Pellestova. 
Utbygger ønsker å bygge kalde leiligheter av resterende utbyggingsvolum. Videre ønsker 
utbygger å imøtekomme sameiet av eksisterende leiligheter med deres ønske om å få 
stadfestet/omregulert sine leiligheter til kalde leiligheter. Kommunedirektøren finner at dette 
ikke er i strid med knutepunktsstrategiene som er lagt til grunn for arbeidet med KDP Øyer sør.  
 
Marked – forvaltningsmessige forhold og håndheving 
I gjeldende reguleringsplan åpnes det for at varme leiligheter kan selges, men at det må være en 
utleieklausul. Denne klausulen ble endret i 2010, slik at 35 leiligheter fikk endret status til kalde 
leiligheter. De resterende 15 leilighetene fikk skjerpet utleieplikt til 100% utleie.  
 
Kommunedirektøren finner at varme senger kan være et pluss for Pellestova med 
restauranttilbud, kurs, konferanser mm, dersom det organiseres i en felles booking lokalt som 
gjør at hotellet til enhver tid vet hvor mye ekstra kapasitet de kan benytte gjennom året. Det 
fordrer også at hotellet ønsker å ha en slik reserve å spille på, med det merarbeidet som dette vil 
utløse for dem. De må følge opp eierne av disse enhetene og få et samarbeid til å fungere. 
Pellestova hotell AS fremfører at de ikke har behov for slik kapasitet, og at ønske om å bygge de 
tre siste leilighetsbyggene hovedsakelig begrunnes med finansiering av hotellets utvikling og 
enheter som benytter hotellets serveringstilbud. Dersom enhetene leies ut når eier ikke bruker 
enheten vil da være en bonus.  
 
Forvaltningsmessig har kommunen liten eller ingen kapasitet til å følge opp og håndheve 
utleiekrav, noe som igjen i praksis blir papirbestemmelser. Det er selvsagt mulig å ha en 
dokumentkontroll av eksempelvis næringsoppgave, for å få oversikt over inntekstomfanget av 
utleie. Dette må trolig gjøres i samarbeid med skattemyndighetene, og kommunedirektøren er 
ikke kjent med at dette gjøres i andre kommuner. Rett til slikt innsyn fra kommunen og evt. 
reaksjonsmuligheter er ikke kjent.  
 
Salg av slike leiligheter uten at utbygger ønsker å sette dette i et system som sikrer utleie, 
eksempelvis via tinglyste klausuler, vil være vanskelig å følge opp. Det vil da være opp til kjøper 
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om de ønsker å imøtekomme arealformålets bestemmelser. I mange tilfeller anser utbyggere 
dette som prosjekter som kan gi heftelser og begrenset etterspørsel i markedet, 
annenhåndsverdi og mulighet for omsetning av leilighetene, - ref. vurderinger sak 05/993. 
 
Presedensvirkning 
Slik kommunedirektøren ser det vil etablering av kalde senger på Pellestova ikke gi noe økt press 
på andre utbyggingsområder i Hafjell, da Pellestova er et annet markedssegment enn 
alpinanlegget. Alpinanlegget er det kommersielle kjerneområdet der behovet for varme senger 
er størst og kommer klarest til uttrykk. Ei heller vil det være noe fare for at hotellet på Hornsjø 
kan argumentere for omregulering til kalde senger dersom det åpnes for dette i planendringen. 
Hornsjø Hotell ligger i randsonen til villreinsone 2, lengre inn i fjellet. Området har i dag ingen 
reguleringsplan, men området er avsatt til hotell i kommuneplanens arealdel. Dette er historisk 
betinget for å ha rett formål på et gammelt høyfjellshotell langt inn i Øyerfjellet. Innspill til 
fritidsbebyggelse i kommuneplanprosessen i nærheten av Hornsjø hotell ble også avvist gjennom 
konsekvensutredningen i 2014.  
 
Alternative løsninger for planforslaget 
Da planprogrammet ble fastsatt, var endring av formålet til fritidsleiligheter, uten krav til utleie, 
også noe som skulle vurderes i planarbeidet. Når kommunestyret vedtok lempinger i utleiekravet 
i 2010, var markedet for sell&lease-back leilighetene borte og omsetning av leiligheter med slikt 
utleiekrav ikke omsettelig i markedet.  I dagens marked vil dette være helt avhengig av 
beliggenhet, og markedets vilje til å investere i utleieprosjekter som er avgjørende for om 
prosjektet vil la seg realisere. Det kommersielle kjerneområder som varme senger i Øyer er 
alpinanlegget med heiser og tilhørende fasiliteter. Det må derfor være spesielle faktorer som kan 
gjøre at Pellestova er attraktiv som investeringsobjekt for utleie. 
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det først og fremst er Øyer kommunes ønske om 
arealbruk på Pellestova som må legge føringer for forestående planendring. Slik 
kommunedirektøren ser det, så kan det være alternativer å vurdere. Beliggenheten til Pellestova 
er helt unik i Øyer, og fremstår som en perle for alle som verdsetter fjellet; sommer som vinter. 
Hotellets kvalitet hva gjelder serveringstilbud er også med på å heve områdets attraktivitet. 
Kommunedirektøren finner at det både kan være egnet for turist- og fritidsformål på 
gjenstående leilighetsprosjekter og fritidsformål eller en kombinasjon av dette. 
Kommunedirektøren finner likevel at det bør rettes, slik at eksisterende bebyggelse reguleres til 
fritidsformål i tråd med vedtaket i 2010. Disse 35 leilighetene er ikke samlet i bygningsmassene, 
slik at de leilighetene som skal leies ut 100 % ligger spredt på de oppførte byggene. 
Kommunedirektøren vil anbefale at alle eksisterende leilighetsbygg avsettes til fritidsformål med 
kalde senger. Ifølge utbygger er dette også et omforent ønske fra sameiet.  
 
Alternative formål for de fremtidige leilighetsbyggene 
Dersom fremtidige leilighetsbygg reguleres til kalde senger, der det er mulighet for utleie uten 
krav til omfang, vil det trolig resultere i utleie av disse i en viss grad. I hvor stor grad disse vil 
være i utleie avhenger av kjøper. Flere og flere kjøpere ser potensialet i å delfinansiere sin 
investering ved utleie. Om dette også vil skje på Pellestova dersom det bygges kalde enheter kan 
ikke forutsies. Erfaringsmessig er leiligheter mer attraktive å leie ut, og potensialet for å kunne 
kjøpe seg inn i et segment som kan finansieres med utleie, dog uten plikt, vil kunne ansees som 
attraktivt. Det er ikke gjennomført undersøkelser som underbygger teorien bak dette, men 
bookingselskapene og alpinsenteret fremfører også at attraktive leiligheter hva gjelder kvalitet 
og beliggenhet er attraktive i leiemarkedet. Kommunedirektøren legger til grunn for sine 
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betraktninger at både utbyggers ønske om helhetlig arkitektonisk uttrykk, kvalitet på utførelse 
og beliggenhet tilsier at utleie av kalde enheter på Pellestova vil være meget attraktivt. 
 
Dersom det ikke er ønskelig å imøtekomme forslagsstillers ønske om å endre arealformål for de 
fremtidige leilighetsbyggene mener kommunedirektøren det kan vurderes en oppdeling. Det 
fremtidige leilighetsbygget som på situasjonsplanen er plassert sør for hotellet mellom 
eksisterende leilighetsbygg og foreslått plassert slakteribygg, A3, kan reguleres til turist- og 
fritidsformål, mens de to øvrige fremtidige leilighetsbyggene i nordvest (A1 og A2) omreguleres 
til fritidsformål – kalde enheter. 
 
For arealer med turist- og fritidsformål, må det forventes at enheten leies ut i tråd med 
departementets krav om utleie i 9 mnd./år. Disse leilighetene kan også selges, på lik linje med 
kalde leiligheter. 

 
Alternativt plankart med Fritids- og turistformål - bygg A3 

 
 
OPPSUMMERING VAME OG KALDE SENGER, DRIFT OG REGULERINGSFORMÅL 
Kommunedirektøren har prøvd å belyse problemstillingen utfra andre tilsvarende destinasjoner 
og hvordan dette der blir vurdert og håndtert i Trysil og Hemsedal.  
 
I forhold til tenkning og metodikk som beskrives som ABC områder i Hemsedal, vil Pellestova 
defineres som et C-område. I Trysil ligger også private leiligheter i randsonen. 
Frittliggende fritidsboliger ligger ytterst. 
 
Med utgangspunkt i strategi med knutepunktstenkning i Entre Øyer, Masterplan og satsing på 
kommersielle senger i regi av Aplinco knyttet til heisanlegg og kjerneområder for deres aktivitet, 
er Pellestovas beliggenhet utenfor kjerneområdene, knutepunktene og i periferien. Med det 
grepet som tidligere ble gjort ved endring av utleieplikt, har Pellestova, slik kommunedirektøren 
ser det, tatt et skritt i retning bort fra utleieplikt til frivillig utleie.   
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Pellestova har en spesiell plass i historien med Pelle Skalmstad som i sin tid bygget opp 
Pellestova. Det er et mål for svært mange dagsturister både fra Lillehammer og Øyer. 
Kommunedirektøren ser Pellestova som et annet marked enn alpindestinasjonen Hafjell. Dette 
er dagsturisme, bruk i weekender av eiere av fritidsleiligheter, kurs og konferanser med 
deltakelse 30 +/-, fokus på lokalmat mv.  
 
Rammene i gjeldende plan gir en samlet utbygging på inntil 90 fritidsleiligheter i tillegg til 
hotellets sengekapasitet og fasiliteter. Planen er å rendyrke hotell og kommersiell drift med 
restaurant, viltslakteri med kurs og tilbud og Pellekroa for dagsturister. Fritidsleilighetene blir et 
tillegg med fremtidige muligheter for utleie (uten plikt). Dette vil sluttføre gjeldende plan og kan 
gi et finansielt grunnlag for drift og utvikling av Pellestova Hotell videre.   
 
Kommunedirektøren vil anbefale at utbygging av leiligheter gjøres som fritidsformål med 
tillatelse til utleie, men uten noen form for utleieplikt, i samsvar med innsendt forslag til 
planendring. Alternativt foreslås det at eksisterende leilighetsbygg omreguleres til fritidsformål. 
Videre at to av tre nye leilighetsbygg omreguleres til fritidsformål, mens fremtidig leilighetsbygg 
nærmest hotellet reguleres til turist- og fritidsformål med utleieplikt i tråd med departementets 
krav til utleie 9 mnd/år. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn samme holdning til inngjerding på Pellestova som for 
liknende bygg med skjermingsbehov i Hafjell. Det foreslås derfor at planbestemmelsen om 
gjerding gjøres noe strammere slik at ikke hele området kan inngjerdes.  
 
Kommunedirektøren legger fram et alternativt planforslag med endringer av plankart og 
bestemmelser til behandling. 
 
PLANKART 
I kommunedirektørens alternative plankart foreslås området A3 regulert til Fritids- og 
turistformål. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Tillegg pkt. 1.3 
Fritids- og turistformål (tekst til alternativt plankart) 
Bygg A3 med tilhørende tomteareal foreslås regulert til Fritids- og turistformål med samme 
utnyttelsesgrad som om det var en del av F2. 
 
Nytt pkt. 2.5 Klima og miljø 
Det settes krav om utarbeidelse av plan for klima- og miljøtiltak ved utbyggingen, klima- og 
miljøtiltaksplan – (KMP). Denne skal vise hvordan prosjektet skal bidra til å nå målene om 
klimagassreduksjon i 2030. KMP skal synliggjøre en stipulert årlig reduksjon av 
klimagassutslipp for å nå målene iht klimalovens § 3. Planen skal ta utgangspunkt i dagens 
praksis og bygging (referansebygg) mht. klimagassutslipp. Klimagassreduksjon beregnes 
utfra tidslinjen med årlige klimagassreduksjoner, iht. KMP, etter tidspunkt for ferdigstillelse 
av tiltaket. Ved gjennomføring av utbygging skal tiltak for klimagassreduksjon, beregnet iht. 
NS3720, vise klimagassreduksjon ved igangsetting av tiltaket og faktisk utslipp, «SOM 
BYGGET» ved ferdigstillelsestidspunkt for bygget/tiltaket. 
 
Nytt pkt. 2.6 Utendørs belysning 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset har en intern funksjon uten å 
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påvirke omgivelsene. 
 
Nytt pkt. 2.7 Overskuddsmasser – deponi eller massebalanse 
Det skal i plan for utbygging beskrives håndtering av masser, massebalanse og behov  
for deponering av masser.  

 
Nytt pkt. 2.9 Gjerder 
Det tillates kun inngjerding av områder for å hindre beitedyr til områder og soner der det er 
spesielle hygienekrav som f. eks. områder for matservering, varemottak mv. Tiltaket er 
søknadspliktig.  

 
 
Kommunedirektøren anbefaler å sende begge forslagene ut på offentlig ettersyn: 
1. Planforslag fra forslagsstiller 
2. Planforslag fra kommunedirektøren med alternativt plankart og reguleringsbestemmelser 
(rød tekst i planbestemmelsene)  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge forslag 
til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser. 
Disse er merket med rød skrift. 
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn; 
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommune, datert 30.05.2022 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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GBNR 144/17 - MUSDALSSÆTERVEGEN 412 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA TILLATT GRAD AV UTNYTTING PÅ 144/17 
ØNSKE OM Å UTVIDE AREALER SLIK AT OGSÅ TILLATTE AREALER FOR 144/20 MEDTAS I 
UTNYTTING FOR 144/17 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: IEIGB 

3440/144/17/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/1346     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/22 Plan- og miljøutvalget 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om dispensasjon, mottatt 11.4.2022 
2. Vedlegg med plankart og bestemmelser i utdrag – kommuneplan for Øyer kommune 

(2018-2028) 
3. Fylkesmannen i Innlandets vedtak (2019) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Tillatelse til fradeling, PU-sak 42/16, 16.08.2016 
Fradeling av tomt til eksisterende hytte, PU-sak 14/18, 13.02.2018 
Øvrige dokumenter i saken. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektørens vurdering er at lovens kumulative vilkår ikke er oppfylt, og anbefaler 
at omsøkte dispensasjon avslås. 
 
Dersom plan- og miljøutvalget finner at dispensasjonssøknaden skal innvilges, må saken 
returneres for høring til statlige og regionale myndigheter hvis ansvarsområder er berørt. 
 
Saksutredning: 
Brukte forkortelser: 
LNFR/LNF: arealer avsatt til landbruks- natur- og friluftsformål. R står for rein. 
LSF: spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder 
BYA: bebygd areal  
 
Bakgrunn og søknad 
Det er arkitektkontoret Streken AS som søker på vegne av tiltakshaverne. Benedikte og 
Trond Musdalslien ønsker å rive del av eksiterende hytte på Musdalsætra, GBNR 144/17, og 
oppføre to tilbygg slik at hytta kan benyttes som samlingssted for hele familien. Det søkes 
om dispensasjon fra bestemmelsene for å kunne ha en utnyttelsesgrad på 250 m2 BYA. 
 
Tiltakshaverne eier også nabotomt mot øst, GBNR 144/20. Hytta som står der i dag rives. 
Søker foreslår at det tinglyses en heftelse på GBNR 144/20 om at denne ikke kan bebygges. 
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De ønsker å benytte utnyttelsesgraden de da ikke skal bruke på denne tomten, på GBNR 
144/17.  
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Historikk i saken 
Kommunen fradelte 144/20 i 2016 og satte som vilkår at denne skulle sammenføyes med 
144/17. Vilkår om sammenføyning ble ikke fulgt opp av eier. I 2018 ble det fattet vedtak om 
at 144/20 likevel kunne være en selvstendig hyttetomt. Det ble satt vilkår til vedtaket. Dette 
ble påklaget av søkerne, og Fylkesmannen i Innlandet tok klagen til følge og opphevet 
vilkårene. Gyldig vedtak: 
 
Med hjemmel i forvaltningsloven § 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. Ut fra en samlet vurdering 
har Øyer kommune kommet fram til at allerede fradelt areal gbnr. 144/20 kan endres til 
selvstendig fritidstomt istedenfor å sammenføyes med gbnr 144/17 som dens tilleggsareal. 
Begrunnelse for dette er at det allerede sto en hytte på arealet. 
 
Dispensasjonssøknad  
Det søkes nå om dispensasjon fra tillatt grad av utnytting på fritidseiendommen 144/17, og 
med ønske om å utvide bebyggelsesarealer (BYA), slik at også tillatt utnyttelsesgrad (125 m2 
BYA) for 144/20 medtas i utnytting for 144/17. Totalt ønsket utnyttelsesgrad på GBNR 
144/17 er 250 m2. Gjeldende arealformål for 144/17 er eksisterende spredt fritidsbebyggelse 
i LNF (Landbruks- Natur- og Friluftsområder) med benevnelse LSF. Eiendommen 144/20 har 
arealformål LNF (Landbruks- Natur- og Friluftsområder).  
 
Søknaden er vedlagt, men har følgende begrunnelse (oppsummert): 

• Ønsker å samle hele familien under ett tak 
• Dobbel utnyttelsesgrad for GBNR 144/17 og tinglyst byggeforbud på GBNR 144/20 
• Ivareta seterlandskapet ved å bygge en stor framfor to små hytter. Mindre trafikk 
• Fra sør er ikke volumet så synlig, god tilpasning til landskapet, ikke negativt for 

omgivelsene 
• Tilfredsstiller tiltakshavers behov og er svært positivt for deres vedkommende 

 
Lovgrunnlaget  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn 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 
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myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår 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 kommunen legge særlig vekt på  
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer  
Søknaden er sendt berørte naboer, det har ikke kommet merknader. 
 
Plangrunnlaget  
Det vises til vedlegg 2 for plankart og gjengivelse av relevante bestemmelser. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Under følger en analyse av arealene og evt. momenter som er viktige å vurdere i saken, i 
tillegg til vilkårene for dispensasjon. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp 
Det er ikke kommunal teknisk infrastruktur innenfor det aktuelle tiltaksområdet.  
 
Registrerte funn i det avgrensede området – hentet fra Innlandsgis: 
 
Landbruk: 

· Det er ikke gjort MIS (miljøregistrering i skog) på eller i nærheten av tiltaket.  
· Tiltaket ligger ikke innenfor verneskoggrense.  
· Det er ikke dyrka/dyrkbar jord på det aktuelle arealet.  

Friluftsliv: 
· Det er ikke registrert merket fotrute eller skiløype som vil bli berørt av tiltaket.  

Miljø og naturmangfold: 
· Det er ikke registrert arter fra artskart og heller ikke utvalgte naturtyper. 
· Verneområder: Tiltaket ligger ikke innenfor verneområder eller i nærheten av vernede 

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

helhetlige kulturlandskap. 
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Kulturminner: 
- Det er ikke registrert kulturminner i/ved det aktuelle tiltaket. Iht. lov om kulturminner 

§ 8 skal arbeider stanses og melding sendes til kulturminnemyndighetene dersom det 
avdekkes kulturminner som ikke er kjent. Kommunedirektøren må sende søknaden om 
dispensasjon på høring dersom plan- og miljøutvalget finner at kommunedirektørens 
innstilling skal endres. Det kan ikke fattes endelig vedtak i saken med positivt utfall 
uten forutgående høring til kulturminnemyndigheten. 

Samfunnssikkerhet og vassdrag: 
- Tiltaket ligger ikke innenfor område for ras/skred, og berøres heller ikke av 

«elver/bekker 20 m buffer», men slik buffer ligger helt inn mot tiltaket.  

  

Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  

§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i 
et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I dette tilfellet 
anses tiltaket å ha minimal innvirkning.  
 
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 for å treffe vedtak, og at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet. 
  
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved 
miljøforringelse, samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full 
tyngde i denne saken. 
 
 
Vurdering av om dispensasjon kan innvilges: 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. Det kan ikke gis 
dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene. 
 
Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra 
LNFR-områder i en kommuneplan er områder der det ikke er lagt til rette for annen utvikling 
enn til stedbunden næring. I kommuneplanen (2018-2028) er det gitt bestemmelser om 
fritidseiendommer i LNFR-områder. Dette inkluderer også LSF tomter. For fritidstomter, 
gjelder utnyttelsesgrad gitt i %, slik at bebyggelsen kun kan utgjøre 20 % av tomtens areal, 
men maksimalt 125 m2 utenfor buffersonen til villrein. Det er andre bestemmelser for 
utnyttelsesgrad for fritidsbebyggelse innenfor villreinssonene.   
 
Videre er det spesielle bestemmelser for fritidsbebyggelse i seterområder, gitt i pkt. 5.1.3. I 
et seterlandskap vil det hovedsakelig være seterbebyggelse. Dersom det ligger spredte 
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fritidshytter i seterområdet (eller generelt i LNFR-områder), er det ofte lagt opp til at disse 
skal underordne seg uttrykket i kulturlandskapet, landskapet og landbruksbebyggelsen. 
Dette gjenspeiles i bestemmelser eller retningslinjer for saksbehandling.  
 
Kommuneplanens bestemmelse om fritidseiendommer i LNFR-områder er satt lavt for å 
begrense størrelsen på hytter i disse områdene. Dette er til forskjell fra bestemmelser om 
fritidseiendommer i avsatte byggeområder for høystandard hyttetomter i Hafjell og i 
reguleringsplanene for Musdalsæter hyttegrend og Høgsvea. Der er størrelsen 200 m2, og 
eller i kombinasjon med %-vis grad av utnytting. I «høystandard-områder» er 
utnyttelsesgraden satt mellom 25-35%.  
 
Det er slik sett stor forskjell i kommunens holdning til volumer i LNFR-områder og 
byggeområder for høystandard hytteområder. Det kan også nevnes at byggeområder for 
middels standard hytteområder (uten offentlig VA, men tilknyttet strøm) også har 
utnyttelsesgrad på 120 m2 BRA eller 125 m2 BYA. Et eksempel på middels standard 
hytteområder er Nordre Vesleseter.  
 
Det søkes nå om å doble utnyttelsesgraden for en fritidseiendom, mot at det tinglyses at 
naboeiendommen ikke kan bebygges. Kommunedirektøren har ikke kontrollregnet at 
omsøkte tiltak er innenfor størrelser angitt i søknaden.  
 
Størrelsen for fritidsbebyggelse i LNFR er satt til maksimalt 125 m2 for at man ikke ønsker 
store hytter i disse områdene. Bestemmelsenes pkt. 5.4 blir vesentlig tilsidesatt, dersom det 
gis tillatelse til å doble utnyttelsesgraden som er satt for å regulere fritidsbebyggelse i LNFR-
områder. Videre er ønsket størrelse på hytta 45 m2 større enn hva som er førende for 
utvikling av hytteplaner i høystandardområdene. Øyer kommune har i senere tid hatt en 
streng holdning til avvik fra utnyttelsesgrad. Dette gjøres gjeldende også her.  
 
Ved å innvilge dispensasjon som omsøkt, med BYA 250 m2 og med dimensjoner og oppstue 
som vist i søknad, vil bestemmelsenes pkt. 5.1.3 også bli vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen 
er inntatt for å legge restriktive føringer for bebyggelse i seterlandskap spesielt. Det er ikke 
forenelig med de hensyn som bestemmelsen er satt til å ivareta, å tillate slike volum hva 
gjelder BYA og oppstue. I seterlandskap i Øyer er det ikke vanlig med oppstue.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det på Musdalsæter er gitt en tillatelse i nyere tid til en 
fritidsbolig i LNF med oppstue (2019). Dette må betraktes som en saksbehandlingsfeil, som 
ikke kan legge føringer for kommende saker i seterområder. Kommunen kan vise til flere 
saker, der formkrav for bebyggelse er brukt for å innrette nye tiltak til bestemmelsen som 
skal søke å ivareta kulturlandskapets preg og historie, men selvsagt med en utvikling som 
speiler nåtiden. Målet er ikke å konservere seterpreget totalt, men evt. tillate en nennsom 
uttrykksutvikling som kan aksepteres.  
 
Vurderingen av hvorvidt bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt baseres derfor på LNF-
formålet i kommuneplanen og rammene for tiltak innenfor dette arealformålet 
sammenlignet med andre arealformål. I LNF-områder er det vedtatt at fritidsbebyggelsen 
skal være innenfor et gitt volum, og uttrykksmessig skal det innenfor seterområder tas 
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spesielle hensyn. Formålet bak bestemmelsene blir da vesentlig satt til side dersom 
dispensasjonssøknaden innvilges. 
 

Fordeler og ulemper 
Det andre vilkåret i pbl. § 19-2 som må være oppfylt, er at fordelene med å gi dispensasjon 
må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det siktes her til den 
interesseavveiningen som må foretas, og at fordelene ved å gi dispensasjon må vurderes opp 
mot ulempene. 
 
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være 
begrunnet i grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å 
legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver 
påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. Det 
kan diskuteres hvor grensen går mot private fordeler som ikke kan tillegges vekt i saken. 
Ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening 
altså kunne vektlegges til en viss utstrekning. Kommunedirektøren finner ikke at det er 
generelle areal- og ressursdisponeringsbehov som fremlegges fra søker, men et særskilt 
behov for å huse familien i ett bygg. Kommunedirektøren finner at dette er et ønske om 
private fordeler som ikke kan tillegges særlig vekt. 
 
Ulempene ved å innvilge søknad om dispensasjon, for å tillate en overskridelse av maksimal 
utnyttelsesgrad og krav til seterpreg i kommuneplanens bestemmelser, er for det første at 
det bryter med hensikten bak bestemmelsene, som er til for å regulere den totale 
bygningsmassen på hver enkelteiendom innenfor et stort og variert arealformål. Slike 
dispensasjoner vil være med på å uthule planen og bestemmelsene.  Videre er det 
presedensvirkning, samt mangel på forutsigbarhet og likebehandling. Hvilke personlige 
forhold skal kunne tillegges vekt? Om det skal fremføres personlige argumenter, bør de være 
særlig spesielle og helt utenom det vanlige som kan fremføres generelt for de fleste familier. 
 
Det er mange små fritidseiendommer i kommunens LNF-områder. Det foreligger ingen grunn 
til å skulle vurdere Musdalsæter seterområde annerledes enn andre seterområder. Det er et 
klart skille mellom setergrenda og høystandardhyttefeltet Musdalsæter Hyttegrend og 
Høgsvea. Det kan vises til at seterområdene ved Hafjell også håndheves strengt mht. 
utnyttelsesgrad og uttrykk på fritidshytter, selv om det i umiddelbar nærhet ligger områder 
med store hytter, hva gjelder volum og uttrykk. 
 
På Musdalsæter er det mange hyttetomter, og flere av eiendommene ligger samlet. Dersom 
det åpnes for at en kan bruke utnyttelsesgrad fra to tomter for å bygge dobbelt så stort, kan 
dette skape presedens for likebehandling. Dette vil også kunne fremsettes som argument 
innenfor LNF-områder overalt i kommunen. 
 
Kommunedirektøren har alltid håndhevet bestemmelsene knyttet til utnytting meget 
strengt, og det er få dispensasjoner som anbefales innvilget på dette grunnlaget. Dersom det 
gis dispensasjon på grad av utnyttelse, vil denne gi en uheldig presedensvirkning i fremtidige 
saker. Kommunedirektørens vurdering er at det er en fare for presedensvirkning ved å gi 
dispensasjon i denne saken, og at det vil gi redusert forutsigbarhet og mindre grad av 
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likebehandling også i andre områder av kommunen. Kommunedirektørens vurdering er at 
fordelene ved å gi dispensjon ikke vil være klart større enn ulempene. 
 
Påvirkning på arealplanens funksjon som styringsverktøy er en helt sentral ulempe som også 
må vurderes. Kommunedirektøren er av den oppfatning at å gi dispensasjon i denne saken, 
vil føre til uforutsigbarhet og undergraving av planen som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. De personlige argumentene i saken kan ikke tillegges nevneverdig vekt. 
 
I denne saken anbefaler kommunedirektøren at dispensasjonen avslås, fordi de to 
dispensasjonsvilkårene ikke anses som oppfylt. Iht. «Rundskriv om dispensasjon» av 
statsforvalteren i Innlandet (sist rev. sept. 2021) skal det i slike tilfeller innstilles på negativt 
vedtak uten ekstern høring. Er politisk utvalg uenig og vil gi dispensasjon, skal utvalget 
returnere saken til administrasjonen for utsendelse på ekstern høring. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser pkt. 5.4 og 5.1.3. Punktene omhandler 
utnyttelsesgrad for fritidseiendommer i LNFR/LSF og volum/form på bebyggelse i 
seterlandskapet.  
 
De to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsene settes 
vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at bestemmelsen om utnyttelsesgrad håndheves strengt i 
kommunen, og at omsøkt tiltak i volum og form ikke er forenelig med seterlandskapets preg. 
Videre at ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling av juridiske 
bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 


