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BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Karen Saksum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/372     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 
Beitebrukskart for Øyer kommune, sau 
Beitebrukskart for Øyer kommune, storfe 
Beitebrukskart for Øyer kommune, besetningsområder sau 
Mal for beredskapsplan for beitelag 
Regler for beitebruk i Øyer statsallmenning 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtok i sak 16/2021 i møte 16.2.21 å varsle oppstart av rullering av 
beitebruksplanen for Øyer. Beitebruksplanen rulleres som en temaplan. Dette er andre 
gangs rullering av beitebruksplanen. Planarbeidet har vært organisert gjennom en 
arbeidsgruppe bestående av representanter fra beitelagene, fjellstyret og Øyer/Tretten sau 
og geit. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har vært sekretariat. Forslaget til plan, 
samt beitekart, mal for beredskapsplan for beitelag og beiteregler for Øyer statsallmenning 
er vedlagt. 
 
Beitebruksplanen beskriver beitearealene og beitebruken i kommunen og verdien av 
utmarksbeitet. Planen omhandler bl.a. ressursgrunnlaget og lovverk, beskriver utfordringer 
knyttet til beitebruk og beitebruk i plansammenheng og inneholder en tiltaksdel, 
retningslinjer for bruk av beitearealene og en beredskapsplan.  
 
Kommunedirektøren foreslår at forslag til Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune sin eksisterende beitebruksplan ble vedtatt i 2014. Den skulle rulleres innen 
fire år slik at det er på tide å få på plass en oppdatert beitebruksplan.  
 
Målet med beitebruksplanen er at planen skal dokumentere omfanget og verdien av 
beitinga i dag, planen skal sikre at beitenæringa har tilgang på areal og ressurser også i 
framtida og planen skal komme med tiltak som styrker beitebruken og reduserer 
konfliktnivået.  
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Beitebruksplanen beskriver beitebruken i Øyer, ressursgrunnlaget, lovverk, utfordringer 
knyttet til beitebruk, utmarksbeite i plansammenheng, aktuelle tiltak, retningslinjer for bruk 
av beitearealene samt at planen inkluderer en beredskapsplan.   
 
 
Vurdering: 
Det er behov for å rullere gjeldene beitebruksplan. Bruken av utmarksbeitet i kommunen er 
stor og den utgjør en svært viktig ressurs for landbruket. Interessen for å bruke utmarka til 
ulike aktiviteter og næringsformål er også stor, og en oppdatert beitebruksplan med 
beitekart er et viktig grunnlag som legger føringer for planleggingen av slike tiltak. Dette kan 
bidra til å redusere konfliktnivået i.f.t. disse sakene.  
 
Kommunedirektøren foreslår at forslaget til beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Karen Saksum 
Kommunedirektør 
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GBNR 142/12 - BEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNAD - BRUKSENDRING WINGE 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 142/012  
Arkivsaksnr.: 21/1689     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
  
 
Vedlegg: 
Arbeidstilsynets foreløpige veiledning  
Begrunnelse for søknad om dispensasjon og spørsmål om nabovarsling 
Informasjon i nabovarsling 
Søknad om bruksendring 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/1689 
 
Sammendrag: 
Arild Nørstebø, eier av gbnr. 142/12, søker om bruksendring for oppstart av et privat omsorgssenter 
for mennesker med kronisk sorg og med tapsopplevelser, eventuelt også for mennesker som har 
vært behandlet på sykehus, og trenger et sted å være før de reiser hjem. Det planlegges ikke for 
brukere som er i aktiv behandling innenfor rus eller psykiatri. 
 
I de senere årene har stedet vært brukt til bolig og privat overnatting. 
 
Tillatelse til bruk for denne virksomheten betinger dispensasjon fra LNFR-formålet i 
kommuneplanens arealdel (2018-2028) for bygninger og anlegg som ikke er knyttet til landbruk og 
bruk av områdene for natur- og friluftsliv for bruk til annet enn dette. 
 
Det er også søkt om bruksendring av bygningen. Dette behandles i etterfølgende byggesak dersom 
dispensasjon innvilges.  
 
De kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis.  
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Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad: 
Winge helseheim har tilbudt rekonvalesent-opphold i mange år i samarbeid med rikstrygdeverket, 
fram til 70-tallet. Winge Turistheim har tilbudt overnatting deretter, og driften opphørte i 1999. 
Foretaket hette da Trollbo hotell. Etter det har det vært brukt til bolig og privat overnatting. 
Det søkes om å starte et Privat omsorgssenter for mennesker med kronisk sorg og med 
tapsopplevelser, eventuelt også for mennesker som har vært behandlet på sykehus, og trenger et 
sted å være før de reiser hjem. Det planlegges ikke for brukere som er i aktiv behandling innenfor rus 
eller psykiatri. 
 
Nedenfor er et lite utdrag fra søkernes utførlige søknadspapirer: 
Winge Senter starter med 11,8 års verk, 8,2 er lønnet og 3,6 frivillige. De 8,2 års verk fordeles slik: 
Daglig leder, 1 lege, 1 saks behandler og kontor leder, 3 sykepleier, 3 miljøarbeidere, 1 sosionom, 1 
kokk, 1vaktmester, 1 sjåfør, total 13 personer. De 3, 6 frivillige slik: 3 miljøarbeidere, 1 vaskehjelp, 1 
kokk, 1 kjøkken hjelp, 1vaktmester hjelp, 1 kontor arbeider, 1 sjåfør, total 9 personer.  
 
Winge Senterets hjelp stopper ikke i det brukerens går ut, vår kvalifisert personell ( sosionomer, spes 
sykepleier, osv) vil hjelpe dem videre for å oppnå deres mål. Da vil Winge Senter Omsorgs Team, være 
dem nær med råd og veiledning.  
Winge Senter har 23 døgnbasert plasser til omsorg og nestekjærlighet ” behandling”. 
 
Det søkes med dette dispensasjon fra plan -og bygningsloven som regulerer området til LNF-formål, 
til bruk som privat omsorgssenter.  
 

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 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, 
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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 og, 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). 

Andre myndigheter: 
Arbeidstilsynet har informert i brev av 9.9.21 at tiltaket krever søknad etter 
arbeidsmiljøloven § 18-9. det er Arbeidstilsynet, og ikke kommunen og/eller søker, som må 
avgjøre om et tiltak er søknadspliktig etter arbeidsmiljøloven § 18-9 eller ikke. 
 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. Pbl. § 19-1: 

Innlandet Fylkeskommune 
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar som omfatter både nasjonale 
og regionale mål og hensyn på områder som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike planfaglige tema 
som samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), vannmiljø, friluftsliv, vilt, villrein, 
ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming og stedsutvikling. 
 
Plan  
Tillatelse til bruk for denne virksomheten betinger dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens 
arealdel (2018-2028) for bygninger og anlegg som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene 
for natur- og friluftsliv. Det må også gis bruksendring av bygningen. Kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. Fordelen med dispensasjon er blant annet at stedet kan ta opp igjen virksomheten 
som omsorgssenter/overnattingssted da det ligger i naturskjønne omgivelser og kan gi arbeidsplasser 
og skatteinntekter til kommunen. Ulempen ved å ikke få innvilget søknaden er at bygningsmassen 
ikke blir brukt og vedlikeholdt, og det kan gi tap av virksomhet og arbeidsplasser. Her har kommunen 
gjort en grundig vurdering og Fylkeskommunen tilslutter seg kommunenes behandling. 

Kulturarv  
Har ingen merknader til saken.  
 
Samferdsel  
Eiendommen har adkomst fra fylkesveg 2564, Polavegen. Fv. 2564 har funksjonsklasse E, lokal 
adkomstveg. ÅDT ved avkjørselen er 80 kjøretøy, og fartsgrensen på stedet er 80 km/h.  
 
Vi orienterer om at det må søkes om endret/utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. Søknad om 
utvidet bruk av avkjørsel skal behandles etter vegloven, og det er Samferdselsavdelingen i Innlandet 
fylkeskommune som er myndighet. Skjema finnes på våre hjemmesider; www.innlandetfylke.no. Vi 
ber om at det vises til vår referanse, 2021/21444, i søknaden.  
 
Vi ser at dagens avkjørsel ikke tilfredsstiller kravene til frisikt. Kravene til frisikt i henhold til 
vegnormalene (Håndbok N100 Veg- og gateutforming) er 105 meter i hver retning 4 meter inn i 
avkjøringen. Tillatelse til endret/utvidet bruk vil kunne gis med vilkår om at frisikten i blir utbedret.  
 
Oppsummert:  
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Fylkeskommunen tilslutter seg til kommunens grundige vurdering og viser til tilbakemelding fra 
samferdsel angående avkjørsel og krav til frisikt. Fylkeskommunen har ingen merknader utover dette. 

Statsforvalteren i Innlandet 
Vi har vurdert saken, og kan ikke se at våre fagområder blir vesentlig berørt. Vi har likevel noen 
generelle innspill til søknaden. En dispensasjon i denne saken vil først og fremst berøre lokale 
interesser. Lovens vilkår i pbl § 19-2 må like fullt være oppfylt for at kommunen skal kunne gi 
dispensasjon. Dette vil si: 

– at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i formålsbestemmelsen 
eller nasjonale eller regionale interesser, ikke blir vesentlig satt til side, og 
– at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter ei samla vurdering: 
Statsforvalteren har utover det ovennevnte ingen vesentlige merknader til søknaden. 
 

Naboer 
Søknad om bruksendring og dispensasjon er nabovarslet 25.10.21. Søker har opplyst om at det ikke 
har innkommet merknader.  

 

Plangrunnlag 

 
 
Vurdering: 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp 

Det har vært hotelldrift på eiendommen fra ca. 70-tallet. Winge Turistheim har tilbydd overnatting 
deretter, og driften opphørte i 1999. Foretaket hette da Trollbo hotell. Det har altså vært ulik drift for 
allmennheten siden starten. Det forutsettes at forhold ved utvidet trafikk til stedet behandles i 
byggesaken. 

Eiendommen har adkomst fra fylkesveg 2564, Polavegen. Fv. 2564 har funksjonsklasse E, lokal 
adkomstveg. ÅDT ved avkjørselen er 80 kjøretøy, og fartsgrensen på stedet er 80 km/h. Det må søkes 
om endret/utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. 
 
Vann og avløpsforhold blir en del av den administrative byggesaksbehandlingen. 
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Jordvern/landbruksfaglig uttalelse 

Virksomheten ligger som LNF i kommuneplanens arealdel, hvor bygget er registrert med hotelldrift. 
En endring fra hotelldrift til omsorgssenter vil etter landbrukskontorets vurdering trolig føre til få 
praktiske endringer ift. bygningsmasse som vil berøre landbruksarealer og LNF formålet.  

Virksomheten ligger landlig til med jordbruksarealer på alle kanter. En må derfor forvente stor 
aktivitet i sommerhalvåret, med støy fra landbruksmaskiner, støv og lukt til ulike tider på døgnet. Det 
er husdyrproduksjon på garden Winge, som ligger på andre sida av vegen for Winge hotell. Dette kan 
for noen oppleves forstyrrende. Det er derfor viktig at det fra tiltakshavers side legges til rette for at 
den nye drifta ikke blir forstyrret eller opplever ubeleilighet ved landbruksdrifta, slik at det etter hvert 
kan medføre driftsulemper og restriksjoner ved drift av landbruksarealene. Landbrukskontoret har 
ellers ingen merknader til dispensasjonssøknaden. 

 

Miljø og naturmangfold: 

Naturmangfoldloven §§ 8-12: KD sitt forslag til vedtak vil i liten grad føre til endring av 
arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil etter all sannsynlighet ikke 
påvirkes på en uhensiktsmessig måte. 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 det 
omsøkte å ha minimal innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. KD mener kunnskapsgrunnlaget 
er tilstrekkelig for behandling av saken. 

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. 

Kultur: Hovedbygningen er SEFRAK-registrert. Kulturarvmyndigheten har ikke hatt merknader til 
dette, og det legges til grunn at omsøkt tiltak ikke vil ha negativ innvirkning på dette. 

Samfunnssikkerhet og vassdrag: Det er ikke fare eller aktsomhetsområder som berører eiendommen.  

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. 

Hensynene som ligger til grunn for den konkrete planen det er søkt dispensasjon fra og 
formålsbestemmelsen, er sentrale ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Jo mer 
tungtveiende disse hensyn er, jo sterkere må de grunner som taler for en dispensasjon være. Det er 
LNF-formålet i kommuneplanens arealdel som er utgangspunktet for vurderingen. I LNFR-område 
tillates ikke bebyggelse for andre næringsformål enn landbruk. LNF-områder er i utgangspunktet 
underlagt et generelt bygge -og anleggsforbud for å ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. 
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En endring fra hotelldrift til omsorgssenter vil etter landbrukskontorets vurdering trolig føre til få 
praktiske endringer ift. bygningsmasse som vil berøre landbruksarealer og LNF-formålet. Det er 
kommunedirektørens vurdering at en slik endring av driften ikke vil sette hensynene bak 
bestemmelsene om forbud mot andre tiltak enn dem innen LNF-formålet vesentlig til side.  

Videre skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. Omsøkte tiltak kan ikke 
sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn heller. KD kan ikke se at ferdsel i området vil påvirkes 
ytterligere, heller ikke gjør det seg gjeldende andre ulemper ut fra statusen som LNFR-område. Det 
forutsettes at drift av landbruksareal ikke vil vanskeliggjøres av tiltaket. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 
blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 

Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering  

Innledningsvis skal det nevnes at dersom hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, skal det vektlegges i vurderingen mot å gi dispensasjon ifølge 
forarbeidene til § 19-2. I dette tilfellet er det hensynene bak LNF-formålet som er aktuelle. Det er 
tidligere i saksframstillingen slått fast at disse ikke vil bli berørt eller skadelidende ved dette tiltaket.  

Det er i hovedsak de samfunnsmessige hensyn av planfaglig karakter som har vekt når det snakkes 
om fordeler og ulemper. Ved dispensasjon fra loven og dens forskrifter skal kommunen legge særlig 
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Dette 
følger av § 19-2 tredje ledd. Disse momentene er å anse som nasjonale interesser. Fremmes slike 
hensyn, kan det begrunne en dispensasjon. 

Det har vært rekonvalesensvirksomhet gjennom flere år, og det tas sikte på å ta opp igjen 
virksomheten som omsorgssenter/overnattingssted da det ligger i naturskjønne omgivelser med nær 
avstand til skog og mark. Det egner seg til friluftsliv og rekreasjon i naturen både sommer og vinter. 

Det kan sies at å gi dispensasjon til behandlingssenter har helsemessige fordeler ved at mennesker 
med ulike problemer knyttet til sorg og med behov for bistand vil kunne få hjelp her. Det er en nokså 
betydelig fordel, sett i et samfunnsperspektiv.  

En eventuell oppstart vil også gi arbeidsplasser til kommunen. Det er en fordel.   

Dispensasjoner må ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det er 
sjelden fordelaktig å dispensere fra vedtatt arealplan for virksomhet selv om den fører med seg 
fordeler for eier og brukere. Det kan imidlertid anføres i dette tilfellet at det har foregått lignende 
virksomhet på stedet i en årrekke, og en innvilgelse vil ikke medføre ytterligere uforutsigbarhet 
planmessig. 

Virksomheten ligger landlig til med jordbruksarealer på alle kanter. En må derfor forvente stor 
aktivitet i sommerhalvåret, med støy fra landbruksmaskiner, støv og lukt til ulike tider på døgnet. Det 
er husdyrproduksjon på garden Winge, som ligger på andre sida av vegen for Winge hotell. Dette kan 
for noen oppleves forstyrrende. Det er derfor viktig at det fra tiltakshavers side legges til rette for at 
den nye drifta ikke blir forstyrret eller opplever ubeleilighet ved landbruksdrifta, slik at det etter 
hvert kan medføre driftsulemper og restriksjoner ved drift av landbruksarealene.  

Forutsatt bevissthet om dette er det få ulemper ellers. 

Fordelene er klart større enn ulempene. 
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Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt, kan kommunen avslå dispensasjonssøknaden jf. 
pbl. § 19-2 første ledd. Et avslag forutsetter at kommunen gir en saklig begrunnelse for ikke å gi 
dispensasjon. 
Det frie forvaltningsskjønnet er begrenset til at det ikke skal tas utenforliggende hensyn, avgjørelser 
skal ikke være vilkårlige eller sterkt urimelige og det skal ikke være usaklig forskjellsbehandling. 
 
Plan- og miljøutvalget har anledning i kan-skjønnet (det frie forvaltningsskjønnet) til å avslå eller 
innvilge en dispensasjonssøknad ved å legge vekt på hensyn, fordeler/ulemper som er nevnt i 
saksfremlegget ovenfor, eller andre momenter som ikke er nevnt i saksfremlegget dersom disse er 
saklig begrunnet. Presedensvirkningen bør alltid vurderes der det er aktuelt. Det er grunn til å anta at 
tillatelse i denne saken ikke vil ha store følger for etterfølgende saker.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra punkt 5.1, slik at det tillates bruk av 
bygninger og anlegg til annet enn formål knyttet til LNFR. 
 
Søknad om bruksendring behandles administrativt, og eventuell avklaring med arbeidstilsynet skal 
også skje før tillatelse gis. 
 
Vilkår: 
Det skal søkes om endret/utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. Søknad om utvidet bruk av 
avkjørsel skal behandles etter vegloven 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer avslag på 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra punkt 5.1, slik at det 
ikke tillates bruk av bygninger og anlegg til annet enn formål knyttet til LNFR for søknad nevnt over. 
 
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, jf. § 19-2 første ledd. Og dersom dette 
alternativet velges, må plan- og miljøutvalget begrunne avslaget. 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING 
SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201504A  
Arkivsaksnr.: 20/911     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 17.11.2021 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 08.02.2022 
3. Notat beskrivelse av endring datert 15.10.2020, sist revidert 11.2.2021,v1.3 
4. Oversiktsplan for avrenning overvann Favntoppen, rev 6, 7.2.2022 m/vedlegg 
5. Merknader i sammendrag med kommunedirektørens merknader  
6. NVE brev av 6.2.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Referat fra oppstartsmøte datert 29.4.2020 -  signert 
- Varsel om oppstart av planendring datert 17.4.2020 – Structor AS 
- KST-Sak 37/18, 24.5.2018 

o Særutskrift vedtak av reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum – planID 
201504 

o Vedlegg 4 Planbeskrivelse pkt. 6, - konsekvenser av endring ift gjeldende 
planer 

o Vedlegg 11/sak 37/18 - Warm bed rationale  
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart datert 17.11.2021 og 
reguleringsbestemmelser revidert 08.02.2022. PlanID 201504A. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: 
Endring av reguleringsplanen er utarbeidet av 
Structor AS, på vegne av AlpinCo AS og 
Mosetertoppen Hafjell AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet ligger innenfor / inntil 4 gjeldende 
regulerings planer: 203 Hafjell 
Alpinsenter øvre del, 115a Hafjell Fjellandsby, 
118 Mosetertoppen og 201108 Gondoltoppen 
Hafjell. Utvidet planavgrensning omfatter 
adkomstveg til høydebasseng for vannforsyning.  
 
Gjeldende planer 



  Sak 6/22 
 

 Side 13 av 39   
 

Den gjeldende reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum ble vedtatt 24.5.2018. 
 

 

 
 
 
Prosess:  
Plan- og miljøutvalget behandlet planendringen i møte 23.3.2021, sak 39/21, og vedtok å 
legge planendringen ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planendringen har vært ute til offentlig 
ettersyn i perioden 29.3.2021 til 7.5.2021. Det er kommet 4 merknader til planforslaget og 
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innsigelse fra NVE til flom og overvann. Merknadene i sammendrag med 
kommunedirektørens kommentarer er vedlagt. Innsigelse fra NVE er gjennomgått og svart ut 
av konsulent/forslagsstiller på grunnlag av tilbakemelding fra NVE. Endringer er innarbeidet 
ved sluttbehandling av planen. Formelt frafall av innsigelsen gjøres etter at kommunestyret 
har vedtatt planen.  
 
NVE skriver i en tilbakemelding 5.1.2022 følgende: 
«NVE mener grunnlaget for vår innsigelse i brev datert 29.04.2021 kan bortfalle med den 
dokumentasjonen som nå er framlagt (jf. pbl § 28-1, vrl §§ 5 og 8, samt byggteknisk 
forskrift § 7-2) i oversendelse 20.12.2021. Vi gjør oppmerksom på at grunnlaget ikke 
formelt sett bortfaller før endelig vedtak i saken foreligger med de framlagte endringer. 
 
Vi gjør videre oppmerksom på at det er mangler i detaljeringen i planen som gjør at 
kommunens oppfølging kan bli faglig utfordrende. Vi anbefaler derfor at våre merknader 
knyttet til detaljering av utforming av både fordrøyingstiltak og tiltak i selve vassdraget 
hensyntas og endres før vedtak. 
 
Videre er det avgjørende at vedlikeholdsoppgavene knyttet til å opprettholde 
fordrøyingsanleggets funksjon og kapasitet over tid avklares. NVE har i tillegg klare 
forventinger til at kommunedelplanen for Øyer sør skal ta tak i utfordringer knytte til 
helhetlig vannhåndtering på en tilfredsstillende måte med bestemmelser knyttet til 
nedbørfelt med nødvendige fordrøyingskrav, at flomveger sikres både gjennom ny- og 
eksisterende bebyggelse, samt at kritiske punkt kartlegges og utbedres/sikres.» 
 
Øyer kommune har etter dette mottatt oversendelse fra konsulent datert 25.1.2022. Disse 
dokumentene var et tilsvar på NVEs merknader og kommentarer i brev av 5.1.2022.  
 
Dokumentasjon er gjennomgått av Øyer kommune samt en gjennomgang i møte med NVE 
27.1.2022. Endringer i bestemmelser og oversendte tegninger ift. omlegging av bekkeløp 
utenfor planområdet ble tatt opp i møtet. I tillegg ble endringer av bestemmelser som går på 
kommunens kontroll og oppfølging ved gjennomføring av planen tatt opp.  
 
I kommunens brev datert 28.1.2022 til NVE oppsummeres møtet og endringer som ble tatt 
opp. I sitt tilsvar fra NVE i brev av 6.2.2022 utdyper NVE sine synspunkter ift. sluttbehandling 
og frafall av innsigelse. Dette kommenteres nærmere og utdypes under 
kommunedirektørens oppsummering og vurderinger, - Innsigelse og håndtering av 
overvann. Brev fra NVE er vedlagt ved sluttbehandling.  
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS OPPSUMMERING OG VURDERINGER 
Innkomne merknader er vedlagt i sammendrag og kommentert av kommunedirektøren. De 
merknadene som er tatt til følge er innarbeidet i plankart og bestemmelser før 
sluttbehandling. Det er i hovedsak merknad og innsigelse fra NVE som har vært utfordringen.  
 
Innsigelse og håndtering av overvann innenfor BFF-områdene 
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Etter innsigelse fra NVE ved offentlig ettersyn, har det vært mange møter mellom Øyer 
kommune, Structor AS og AB Invest for å svare ut innsigelsen. Øyer kommune har gjennom 
denne prosessen også hatt dialog med NVE. Det ble avholdt et møte med NVE 22.10.2021 
hvor også konsulent (Structor AS) deltok. I forbindelse med dette møtet ble det fremlagt et 
revidert forslag til flom- og overvannsplan datert 29.10.2021 fra Structor AS, samt vedlagt en 
3. partskontroll fra Skred AS. Disse dokumentene ble gjennomgått av Øyer kommune og 
Structor 3.11.2021, samt i møte NVE 4.11.2021.  
 
NVE skriver i sitt tilsvar, datert 8.11.2021, til revidert flom og overvannsnotat at innsigelse 
opprettholdes med opplisting av punkter som må ivaretas. NVE anbefaler en utvidet 
tredjepartskontroll ut over det som ble vedlagt revidert forslag oversendt 29.10.2021 med 
«Gjennomgang av overvann» datert 15.10.2021 fra Skred AS.  
 
Reviderte dokumenter, sammen med utvidet uavhengig tredjeparts kontroll (Skred AS), ble 
mottatt 10.12.2021 og oversendt NVE 20.12.2021 (brev datert 17.12.2021) med kommunens 
kommentarer/notat.  
 
NVE skriver i brev datert 5.1.2022 at innsigelse kan frafalle på dette grunnlaget innenfor 
planområdet, men peker på et punkt ift. å ivareta NVEs krav utenfor planområdet, samt 
forhold som kommunen må vurdere for egen forvaltning. Dette gjelder spesielt sikring og 
avklaringer mht. drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg og merknader til detaljering av 
utforming av fordrøyningstiltak. Videre må det foreligge en konkret plan for omleggingen 
bekkeløpene oppstrøms planområdet som legges ved reguleringsplanen. NVE må få forelagt 
plan for omlegging av bekkeløpene før vedtak av reguleringsplan.  
 
Dersom planen for omlegging av bekkeløpene, inkludert tiltakene som skal til for å legge om 
løpene, ikke fremlegges før vedtak i planprosessen, er forholdet rundt vassdragsomlegginger 
og -inngrep ikke fullstendig vurdert i planen. Dersom planen for omlegging ikke er lagt ved 
og hørt før vedtak, må det inn en rekkefølgebestemmelse om at dette tiltaket skal avklares 
etter vrl §5 før tiltak innenfor planområdets BFF 1-4 kan starte. 
 
NVE har vurdert reviderte dokumenter fremlagt, prinsippskisser og kart, i forhold til 
omlegging av bekkeløpene. NVE finner ikke at disse prinsippskissene ivaretar de 
forventninger til en plan for omlegging slik NVE krever.  
 
Kommunedirektøren legger derfor fram forslag til vedtak av reguleringsplanen uten denne 
over nevnte avklaringen iht. vassdragsloven (vrl) er svart ut. Etter avtale med NVE legges det 
derfor inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at bekkeløpene blir omlagt før utbygging 
kan foretas. Før tiltak kan aksepteres innenfor BFF-områdene må det være gitt tillatelse 
etter særskilt søknad til NVE om omlegging av bekkeløp oppstrøms BFF-områdene. Øvrige 
avklaring av punkter i innsigelsen og endringer ift. gjennomføring av planen ift. krav om 
dokumentasjon, prosjektering og ansvar legges inn i reguleringsbestemmelsene sammen 
med de endringer som følger av innsigelsen fra NVE.  
 
På grunnlag av NVEs tilbakemelding og kommunedirektørens vurderinger av bestemmelser 
med hensyn til sikkerhet, ansvar og kontroll ved gjennomføring av utbygging, legges det 
fram forslag til følgende endringer:  
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KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL ENDRINGER  
Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
Bestemmelser 
I pkt 1.14 foreslås disse punktene tatt inn som tillegg:  
Det skal foreligge en detaljprosjektering av overvann og fordrøyning med utgangspunkt i 
flom og overvannsplan. Detaljplan skal inngå som et grunnlagsdokument for tiltak utarbeidet 
av ansvarlig prosjekterende. I søknad om tiltak skal det fremgå hvordan tiltaket ivaretar og 
inngår som del av overordnet plan for håndtering av flom og overvann og fordrøyning. Plan 
og tiltak for overvann skal inngå i søknad om tiltak med ansvarlig prosjekterende og 
utførende for tiltaket. Overvannsplan og situasjonsplan skal vise inngrepssone på tomtene og 
endra avrenningsforhold ift. tiltak på tomta.  
 
Kommunen kan be om uavhengig kontroll av tiltak ift. flom og overvann som infiltrasjon, 
fordrøyning mv.  
 
 Pkt 5.1 tillegg 
Endring/tillegg: 
Tiltakene skal detaljprosjekteres med tiltak som vist på tegninger G206A, G207A og G211C, 
alle datert 12.01.2022, som er vedlagt planen. Kun der det ikke er mulig å få til andre 
løsninger for sikring av bekker kan sikring utføres med utførelse og steinstørrelser som 
beskrevet og vist på figuren «Prinsippsnitt Type 2» som vist på tegning G211C.  
 
6.1 tillegg konsulent:  
En plan for vedlikehold av fordrøyningsanleggene skal medfølge byggesøknad for disse.  
 
 6.1 tredje avsnitt tillegg konsulent(tidligere pkt 6.3): 
Tiltakene skal detaljprosjekteres med tiltak som vist på tegninger G206A, G207A og G211C, 
alle datert 12.01.2022, som er vedlagt planen. Kun der det ikke er mulig å få til andre 
løsninger for sikring av bekker kan sikring utføres med utførelse og steinstørrelser som 
beskrevet og vist på figuren «Prinsippsnitt Type 2» som vist på tegning G211C.  
 
Pkt. 8.5 som er flyttet til 8.2 og endret  
8.2 Før tiltak etter pbl kap. 20 kan godkjennes innenfor byggeområdene BFF1- BFF4, skal 
Lysa oppstrøms planområdet, vist i tegning 206/207, være godkjent omlagt etter 
vannressursloven. Tillatelse skal være gitt fra NVE som ansvarlig myndighet. Lysa skal også 
være omlagt fysisk i tråd med godkjent plan for omlegging før tiltakene nevnt over kan 
godkjennes. 
 
Ny bestemmelse  
8.8 Detaljplan for fordrøyning og håndtering av flom og overvann skal foreligge før det gis 
tillatelse til tiltak. Denne skal utføres av ansvarlig prosjekterende, vedlegges og inngå som 
dokument i alle søknader og tiltak. Vedtak gjøres på bakgrunn av denne og skal refereres til i 
tillatelser. Kommunen kan stille krav om uavhengig kontroll av prosjekteringen.  
 
Ny bestemmelse 
8.9 Det skal sikres drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg med tanke på framtid og 
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sikkerhet ift. flom og overvann/samfunnssikkerhet før det kan gis byggetillatelser innenfor 
planområdet.  
 
Endring av reguleringsbestemmelser pkt. 6. 
Pkt. 6.1 omfatter overvannshåndtering for områdene BFF 1 til og med 5. 
Pkt 6.2 Omfatter områdene BF 1 til og med 6, FT1 og 2, samt FT/BFK1 og 2 (bestemmelse tatt 
inn som gjelder øvrige byggeområder utenom Favntoppen) 
 
Den reguleringsmessige endringen som berører innsigelsen til NVE er ivaretatt i pkt 5.1 og 
6.1 tredje avsnitt.  
 
KONKLUSJON 
Det er foretatt avklaringer av justeringer av bestemmelser ift. NVEs brev av 5.1.2022 med 
tilbakemelding fra NVE som følger vedlagt, brev datert 6.2.2022.  
Endringene er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene som legges frem for sluttbehandling.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, PlanID 201504A, med plankart datert 
17.11.2021 og reguleringsbestemmelser revidert 07.02.2022,  med de endringer som 
fremkommet av kommunedirektørens forslag. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ 
12,8 DAA 
REKVIRENT: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/338     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Søknad om fradeling fra rekvirent Mosetertoppen Hafjell AS  
2. Kartutsnitt over eiendommen og arealoversikt  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Fullmakt fra grunneier av 20.12.2021  
2. E-post av 20.12.21 - Etterspørsel av begrunnelse for formålet med fradelingen  
3. Svar på e-post fra Advokatfirmaet Thallaug ANS av 20.12 2021  
4. E-post av 13.1.22 - Ny etterspørsel av begrunnelse for formålet med fradelingen  
5. Svar på e-post fra Advokatfirmaet Thallaug ANS av 27.1.2022 

 
Sammendrag: 
Mostertoppen Hafjell AS søker om fradeling av et 12,8 daa stort areal ved Mosetra. De har innhentet 
fullmakt fra grunneier. Arealet består hovedsakelig av skog med middels bonitet. Området ligger 
innenfor to reguleringsplaner der hovedarealet er avsatt til landbruksformål. Det følger av jordloven 
§12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet og at de landbruksmessige 
hensyn skal vektlegges. Siden det ikke foreligger et formål med søknaden som ivaretar de hensynene 
som jordloven er ment å ivareta, er det vanskelig å vurdere saken opp mot de landbruksmessige 
hensyn. Med hjemmel i jordloven §12 tilrår kommunedirektøren at søknad om fradeling avslås.  
 
Saksutredning: 
John Steinar Svegården eier og driver gården Svegaarden, g/bnr 16/1 i sørbygda i Øyer. Foretaket 
driver med melk- og kjøttproduksjon. Eiendommen består av 118 daa fulldyrket areal og 6 daa 
innmarksbeite, fordelt på arealer rundt gardstunet, på Mosetra og på Hita i Øyer statsallmenning. 
Eiendommen består videre av 119 daa produktiv skog og 75 daa annet areal. Av annet areal inngår 
blant annet 42 daa med myr ved Moksjølia.  
 
Mostertoppen Hafjell AS søker om fradeling av et 12,8 daa stort areal ved Mosetra på g/bnr 16/1. De 
har innhentet fullmakt fra grunneier. Teigen består av 10,7 daa skogsmark av middels bonitet, 0,5 
daa med eldre vei inn til Mosetra og 1,9 daa med nyere vei, Kronrøysa, som er en del av 
infrastrukturen til hyttefeltet «Mosetertoppen FB9». Det ble inngått avtale mellom partene den 
5.5.2011 om rett til utvikling og utbygging av arealer på g/bnr 16/1. 
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Rød figur viser areal omsøkt fradelt. 

 
Mostertoppen Hafjell AS ønsker å overskjøte teigen. I søknaden var det ikke oppgitt noe formål for 
fradelingen. Kommunedirektøren etterspurte formålet med fradelingen i e-post av 20.12.2021. 
Tilbakemeldingen var at:  
 

Det aktuelle arealet er dels vegareal, dels skiløype og dels restareal som ligger mellom 
utbyggingsområdet og areal som bortfestes til alpinformål. Alt ligger innenfor 
reguleringsplanen for Mosetertoppen. Arealets størrelse, beliggenhet og arrondering tilsier at 
det ikke har noen verdi som landbruksareal.  

 
Siden tilbakemeldingen ikke viste et formål som ivaretar de landbruksmessige hensyn etterspurte 
kommunedirektøren på nytt formålet med fradelingen i e-post av 13.01.2022. Tilbakemeldingen fra 
søker utover det som var nevnt tidligere var at: 
 

Området kan ikke disponeres til annet formål uten ny vedtatt arealplan eller dispensasjon.  
 
Omsøkt areal ligger innenfor to reguleringsplaner; Mosetertoppen og Mosetertoppen FB9. Bortsett 
fra et mindre område med mørk grønn farge regulert til skiløype (0,6 daa) og veiareal (1,9 daa) er 
arealet regulert til landbruksformål. I reguleringsplan Mosetertoppen gjelder følgende bestemmelser 
for landbruksområdene: Landbruksområdet merket L ved Mosætra skal benyttes til kombinert formål 
landbruk og bevaring. Kulturlandskapet skal bevares. De overordnede strukturer skal bevares som 
åpent jordbruksareal med kantsoner og åpent bekkedrag. I reguleringsplan Mosetertoppen FB9 
gjelder følgende bestemmelser for landbruksområdene: Områder merket L skal benyttes til jord- og 
skogbruk. Evt. eksisterende bekkedrag skal beholdes, mindre tiltak for sikring av bekkeløp tillates. 
Siden det er disse reguleringsplanene som er gjeldende for arealet i dag er det landbrukshensynet 
som skal ivaretas i vurderingen av om deling kan tilrås. 
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Arealet ligger innenfor to ulike reguleringsplaner, Mosetertoppen og Mosetertoppen FB9  
-Rød figur -areal avsatt til skiløype 0,6 daa  
-Mørk blå figur -veiareal Kronrøysa 1,9 daa 

 
Lovgrunnlaget:  
Det følger av jordloven § 12 at deling av eiendom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk 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». 

 
Vurdering: 
Iht. forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 
og skogbruksloven av 08.12.2003 er kommunene gitt myndighet til å behandle og fatte vedtak etter 
landbrukslovene. Dette innebærer bl.a. at kommunene har frihet til å utforme sin egen politikk 
innenfor rammene av loven og de nasjonale målsettinger for landbrukspolitikken.  
 
Jordloven § 12 tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingen skal ta utgangspunkt i. I vurderingen inngår bl.a. hensynet til vern av arealressursene, 
om deling fører til en driftsmessig god løsning, og om delingen kan føre til drifts- og miljømessige 
ulemper for landbruket i området. Dersom disse momentene ikke taler mot deling, skal tillatelse gis. 
Formålet med delingsbestemmelsene er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift 
for nåværende og fremtidige eiere. 
 
Om arealet kan nyttes til jord- eller skogbruk.  
Rundskriv M-2/2021 fra LMD omtaler i kap. 5.3 virkeområde for jordlovens delingsbestemmelse. I 
avsnitt 5.3.1 står det at bl.a. at «Bestemmelsen gjelder uavhengig av om eiendommen er i bruk, eller 
kan brukes til jordbruk eller skogbruk. En skogteig som er snauhogd, kan for eksempel brukes til  
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skogbruk». I søknaden beskrives arealet som uegnet til landbruksproduksjon. Kommunedirektøren 
mener at arealet kan brukes til skogbruksformål og at delingsbestemmelsen i § 12 derfor kommer til 
anvendelse.  
 
§ 12, tredje ledd  
Kommunen har ført en restriktiv holdning til å tillate løsriving av enkeltområder. Det finnes 
eksempler der en søknad om deling er avslått med den begrunnelse at deling ikke var i tråd med 
hensynet til en tjenlig bruksstruktur og med hensyn til presedensvirkning.  
 
Søknad om fradeling mangler begrunnelse utover at arealet ikke er egnet til landbruksdrift og at 
søker har en avtale om å kunne utvikle arealet. Kommunedirektøren har etterspurt hva formålet med 
fradelingen er ved to anledninger, men ikke fått et svar som begrunner hvordan en deling hensyntar 
jordlovens formål eller vurderingskriteriene i § 12. Da blir det vanskelig å vurdere saken ut fra de 
landbruksmessige hensyn, som vern av arealressursene, om delinga fører til ei driftsmessig god 
løsning, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Hensynet til planer etter plan- og bygningsloven  
I pressområder bør arealbruken i hovedsak styres etter godkjente planer etter plan- og 
bygningsloven og ikke etter sektorlover som f.eks. jordloven.  
 
I dette området pågår det en revidering av kommunedelplan for Øyer sør. På deler av omsøkt areal 
er det kommet innspill til fritidsbebyggelse. Det vil si at formålet på omsøkt areal kan endre seg i 
løpet av den pågående prosessen. Kommunedirektøren mener at det ikke kan tillegges vekt at kjøper 
av arealet har fremmet et arealinnspill som kan endre arealbruken, og mener at det på generelt 
grunnlag er uheldig å ta stilling til fradelinger etter jordloven under en pågående kommunal 
planprosess.  
 
Oppsummering  
Siden det ikke foreligger et formål med søknaden som ivaretar de hensynene som jordloven er ment 
å ivareta, er det vanskelig å vurdere saken opp mot de landbruksmessige hensyn. Med hjemmel i 
jordloven §12 tilrår kommunedirektøren at søknad om fradeling avslås.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Mosetertoppen 
Hafjell AS om fradeling av et 12,8 daa stort areal på g/bnr 16/1 i Øyer.  

 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - ØYERFJELLET 
SØKER: ØYER SKADEFELLINGSLAG 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/359     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Skadefellingslaget i Øyer kommune ved fellingsledelsen Asgeir Myhren og Knut 
Sørlundsengen søker om ny tillatelse til bruk av snøscooter for transport av viltkameraer, 
åte, hund og mannskap. Søknaden gjelder for trening av hund på jerv, da det fortsatt er snø i 
fjellet. Formålet er skolering av hundeekvipasjer for effektiv skadefelling av store rovdyr. 
Kommunedirektøren anser dette som et nytteformål som det kan gis tillatelse til, på vilkår. I 
vurderingen vektlegges at det planlegges et prosjekt for trening av hunder til lisensjakt og 
skadefellingsoppdrag, og at årets erfaringer vil være verdifulle for dette. Det ble i sak 21/659 
gitt tillatelse for tilsvarende søknad i 2021. 
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at det gis tillatelse til rovviltfellingslaget i Øyer 
v/fellingsledelsen for inntil 10 turer med snøscooter for trening av hund på jerv i midtre 
deler av Øyer statsallmenning. Dette med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag. 
 
Saksutredning: 
Skadefellingslaget i Øyer kommune ved fellingsledelsen Asgeir Myhren og Knut 
Sørlundsengen søker om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av viltkameraer, åte, 
hund og mannskap. Søknaden er lik som den fra fjoråret, sak 21/659, og gjelder for trening 
av hund på jerv, da det fortsatt er snø i fjellet. Formålet er skolering av hundeekvipasjer for 
effektiv skadefelling av store rovdyr. Hundene er av rasen grå elghund og de anvender GPS-
halsbånd i all trening med løs hund. 
 
Området som er tenkt brukt er de midtre deler av Øyer Statsallmenning, for slik å unngå 
villreinområdene i de indre delene. Området og trasè er ikke nærmere spesifisert ettersom 
det vil være avhengig av jerveaktiviteten. Bakgrunn for søknad om motorferdsel er å 
muliggjøre trening på ferske jervespor, da dette foregår i fjellområdene – og trening etter 
en lang tur til fots med hund ansees av søker umulig å gjennomføre. Et eget prosjekt for 
trening av hund for lisensjakt og skadefellingsoppdrag er under planlegging i samarbeid med 
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midtdalskommunene, og erfaringene fra fjorårets og årets turer vil være et grunnlag for 
hvilke rammer som settes. 
Øyer kommune har gjennom flere år satset på tiltak for å bedre felling av jerv. I forbindelse 
med Jerveprosjektet i Øyer ble det utplassert fangstbåser for jerv. Jervebåsene er i aktiv 
funksjon og er godkjent av Statens naturoppsyn. Båsene er i samråd med Øyer fjellstyre og 
Statskog plassert på Gråkorphaugen og Augsætra. Båsene har som mål å effektivisere 
lisensfellinga av jerv. Knut Sørlundsengen er av de som har scooteransvar i arbeidet. 
Jerv har vært den største skadevolderen på sau og de siste årene har det også vært fast 
tilhold av jerv i Øyer. Skadefelling av jerv på barmark er svært vanskelig og ressurskrevende. 
Det arbeides derfor med å trene hund for å effektivisere jakt og skadefelling på jerv. Gode 
hundeekvipasjer har gitt resultater i andre kommuner, eksempelvis Stor-Elvdal som grenser 
til Øyer. 
 
Vurdering: 
Lovgrunnlag 
Etter § 6 i 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. 
Transport kan forekomme innenfor det som er definert som sårbare områder iht. forskrift 
om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune, men ikke i villrein-
områdene. Etter § 4 i denne forskrift kan leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig 
transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg, tilsyn med private 
hytter etter eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. 
Transport av varer, bagasje og utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 
4 og må behandles som dispensasjonssak etter § 5. 
 
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 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. 
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht. virkningen på natur og 
naturmiljø og mht. kjente natur-/miljøverdier i området. Utover vinteren kan det oppholde 
seg villrein i de indre områdene av Øyerfjellet, men disse områdene omfattes ikke av 
søknaden. Bruk av snøscooter som transportmiddel er skånsomt mht skade og ulempe for 
natur og naturmiljø. Søker har gjeldende løyve for scooter og er delansvarlig i 
jervebåsprosjektet. 
 
Det er flere sider som må vektlegges, hvorav hensyn til vilt og naturmiljø på den ene side, 
og viktigheten av forebygging av tap på utmarksbeite, og raskere skadefelling. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil den omsøkte transporten utført etter gjeldende vilkår gi 
liten risiko for vesentlig skade eller ulempe for natur og naturmiljø – med dens biologiske 
og økologiske prosesser, jf. nml. §§ 8-12. 
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Generell vurdering 
Øyer kommune er beiteprioritert område iht. Rovviltforliket av 2011. Dette tilsier at 
beitedyr skal ha prioritet. Ifølge gjeldende beitebruksplan for Øyer kommune går tilnærmet 
all sauen på utmarksbeite. 
 
Et viktig hjelpemiddel for vellykkede fellingsresultater er tilgang på godt hundemateriell. 
For å få gode jakthunder er det nødvendig med trening av disse på en så realistisk måte 
som mulig. Erfaringsmessig utfører skadefellingslaget i Øyer hvert år flere fellingsforsøk på 
fredet rovvilt når det er gitt skadefellingstillatelse av Statsforvalteren. Fellingslagets 
funksjon er viktig for å bidra til å redusere skader på, og tap av, bufe på utmarksbeite. Bruk 
av hund under fellingsforsøkene har i de fleste tilfeller vist seg å være avgjørende for et 
vellykket resultat. 
 
Hjorteviltet er sårbart rundt og etter kalving (midten/slutten av mai), og i juni slippes bufe 
på utmarksbeite. Ved å ha en dispensasjon i april gis det mulighet til å trene hund i en 
periode før hjorteviltet kalver, og før bufe slippes på utmarksbeite. Det at hundene har 
GPS-halsbånd reduserer risiko for jaging av vilt, da hundefører har kontinuerlig oversikt 
over hundens forflytninger. 
 
Øyer fjellstyre har kommentert til saken at det støttes en videreføring av fjorårets tillatelse, 
men at det bør presiseres at søker er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra 
vernemyndighetene ved ev. kjøring i verneområder (eksempelvis Gardfesthaugen).   
 
Kommunedirektøren vurderer at tiltaket er et viktig nytteformål med tanke på 
utmarksnæringa i kommunen, gjennom å gi skolerte hundeekvipasjer og mannskap som 
kan medføre raskere felling i skadefellingssituasjoner. I vurderingen vektlegges at det 
planlegges et prosjekt for trening av hunder til lisensjakt og skadefellingsoppdrag, og at 
årets erfaringer vil være verdifulle for dette. Det er viktig at yngleområdene unngås og at 
det tas særlige hensyn for viltet. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Skadefellingslaget i Øyer kommune v/fellingsledelsen gis tillatelse til bruk av snøscooter for 
trening av hund på jerv i midtre deler av Øyer statsallmenning. Dette med hjemmel i § 5 i 
lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
1. Tillatelsen gjelder inntil 10 turer (t/r) i tidsrommet 15.02.22 – 01.05.22 
2. Tillatelsen gjelder ikke for de indre delene av Øyer statsallmenning 
3. Det skal kun brukes egnet jakthund og GPS-halsbånd skal alltid være på og i funksjon. 
4. 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. 
5. Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
innen 01.06.22 
6. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse 
7. Søker er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra vernemyndighetene ved ev. 
kjøring i verneområder 
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8. Det skal på forhånd gis beskjed til fjelloppsyn om tidspunkt og trasè for den enkelte tur. 
9. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - VARETRANSPORT  TIL HYNNA 
SETER 
SØKER: MOELV FOLKEHJELP V/RUNE EVENSEN 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/26     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark, mottatt per e-post 03.01.21.  
Uttalelse fra fjellstyret 
 
Sammendrag: 
Rune Evensen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av varer fra 
Øvre Åstbru til Hynna seter. Hynna ligger innenfor det som er definert som sårbare områder 
iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må 
behandles som en dispensasjonssak etter § 5. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke 
bruk av snøscooter for transport av varer til Hynna representere noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 5 i forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Rune Evensen får tillatelse til 
å benytte leiekjører for transport av varer til Hynna seter.  
 
Saksutredning: 
Rune Evensen søker per e-post 03.01.2021 om å utføre varetransport med snøskuter til 
Hynna seter.  
 
Evensen oppgir i søknaden at tidspunkt for transporten er planlagt 3-4 turer i vinter og en 
tur i romjulen 2022. Transporten vil forgå langs ubrøytet veg. Fra Øvre  
Åstbru til Hynna er det 2,5 km. 1 km av denne strekningen ligger i Øyer kommune. Søker har 
opplyst at de tidligere har benyttet seg av Norsk Folkehjelp Moelv for transport av varer og 
at de ønsker å benytte seg av dem i år også.  
 
Lovgrunnlag:  
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i 
nasjonal forskrift.  
 
Transportetappens strekning i Øyer kommune ligger innenfor det som er definert som 
sårbare områder iht. forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
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kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport 
i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter 
eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av 
varer, bagasje og utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må 
behandles som dispensasjonssak etter § 5. Etter § 5 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. Det kan fastsettes vilkår for tillatelser etter skriftlig søknad.  
 
Før eventuelt 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 Naturmangfold-
lovens (nml) §§ 8-12.  
 
Uttalelser:  
Saken må godkjennes av grunneier. Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt 
beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel i utmark. Øyer 
fjellstyre har ingen merknader med søknaden, og gir i samsvar med fjellovens § 12 tillatelse 
til transporten. Transporten kan gjennomføres uten nærmere varsel. 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis 
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold eller tilsyn av hytter, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr.  
 
Det søkes om noen turer i vinterperioden, samt en tur i romjula 2022. Ved bruk av leiekjører 
etter nasjonal forskrift er det ingen begrensninger i forhold til hvor mange turer som kan 
benyttes. I ulike verneområder - nasjonalparker og landskapsvernområder er det ofte satt en 
begrensning på 3 – 5 turer til private hytter og setrer. I tilsvarende saker er det i dette 
området gitt tillatelse til å benytte leiekjører inntil 4 turer pr sesong.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht virkningen på natur og naturmiljø 
og mht kjente natur-/miljøverdier i området. Det er i område registrert hekkende kongeørn i 
2020 og territoriell i 2014. Hekkeperioden for arten starter normalt i slutten av mars og 
starten på april (faktaark - Birdlife.no) og en av de mulige truslene mot arten er økt 
motorisert ferdsel i utmark (Artsdatabanken). Likevel er arten registrert som livskraftig i 
Norsk rødliste for arter 2015. I følge faktaarket utarbeidet av Norsk Ornitologisk Forening 
(birdlife.no) bør en unngå forstyrrelser innenfor min. 400 meter fra reiret i hekkeperioden 1. 
februar – 31. august. Hynna seter ligger 4-500 meter fra reiret som er registrert med en 
presisjon på 100 meter i tilgjengelig kartdatabase. Kommunedirektøren anser 
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snøscootertransporten som et kortvarig og forbigående forstyrrelsesmoment med 
tilstrekkelig avstand fra reiret. Ut over denne registreringen er et det ikke registrert truede 
eller sårbare arter langs omsøkt trase. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i de 
indre områdene av Øyerfjellet, men dette er lite sannsynlig i området Hynna. En anser føre-
var-prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt. Transporten vil foregå langs ubrøytet 
vinterveg. Fra Øvre Åstbru til Hynna er det 2,5 km. En ser dermed heller ikke at økosystemet 
blir vesentlig påvirket av tiltaket. Når det gjelder miljøforsvarlig teknikker skal transporten 
foregå med snøscooter. Bruk av snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht 
naturskade, og forutsetningen for ordningen med leiekjøring er etter motorferdselloven med 
tilhørende forskrifter at det benyttes snøscooter.  
 
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk av snøscooter for transport av varer og 
utstyr til Hynna seter representere noen vesentlig skade eller ulempe på natur eller 
naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Rune Evensen tillatelse til bruk av snøscooter for transport av varer til hytte 
ved Hynna seter.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder i 2022.  
- Tillatelsen gjelder 4 tur (tur/retur) med snøscooter i perioden februar – april.  
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter i romjulen 2022.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.  
- 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.  
- 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 - HOLMSETRA-ØVRE ÅSTVANN 
SØKER: MAI BOTTERUD 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/72     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  
Uttalelse fra Øyer fjellstyre. 
 
Sammendrag: 
Mari Botterud søker om tillatelse til å benytte leiekjører for transport av ny hytteport, 
materialer til reparasjon av veranda, ny båthusdør, vedsekker og diverse forbruksmateriell 
fra Holmsetra til Øvre Åstvann. Øvre Åstvann ligger innenfor det som er definert som sårbare 
områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og må 
behandles som dispensjonssak etter § 5. Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke bruk 
av snøscooter for transport av varer til Øvre Åstvann representere noen vesentlig skade på 
natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf naturmangfoldloven 
§§ 8-12. Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 4 i forskrift om motorferdsel i 
utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Mari Botterud får tillatelse til å benytte 
leiekjører for transport av materialer og varer fra Holmsetra til Øvre Åstvann. 
 
Saksutredning: 
Mari Botterud søker per e-post 06.01.2021 om å utføre transport av materialer og varer med 
snøskuter til Hynna seter.  
 
Botterud oppgir i søknaden at tidspunkt for transporten er planlagt ved påsketider med to 
snøskutere t/r. Transporten vil være mellom Holmsetra og til Øvre Åstvann i Øyer kommune. 
Søker opplyser om at Øyer-Tretten Røde Kors skal utføre transporten av materiell og varer.  
 
Lovgrunnlag:  
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i 
nasjonal forskrift.  
 
Transportetappens strekning i Øyer kommune ligger innenfor det som er definert som 
sårbare områder iht. forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport 
i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter 
eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av 
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varer, bagasje og utstyr mellom bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må 
behandles som dispensasjonssak etter § 5. Etter § 5 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. Det kan fastsettes vilkår for tillatelser etter skriftlig søknad.  
 
Før eventuelt 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 Naturmangfold-
lovens (nml) §§ 8-12.  
 
Uttalelser:  
Saken må godkjennes av grunneier. Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt 
beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel i utmark. Øyer 
fjellstyre har ingen merknader med søknaden, og gir i samsvar med fjellovens § 12 tillatelse 
til transporten. Transporten kan gjennomføres uten nærmere varsel. 
 
 
Vurdering: 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er 
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 hvis 
det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold av hytter eller tilsyn, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr.  
 
Etter både motorferdselloven med tilhørende forskrifter og etter naturmangfoldloven skal 
motorferdselen vurderes mht skade og ulempe for natur og naturmiljø. Dette gjelder både 
den enkelte «turen» og den samlede belastningen motorferdselen representerer for 
området, jf nml § 10.  
 
Virkningen av bruk av snøscooter for transport av varer, materiell og utstyr er godt kjent. 
Bruk av snøscooter som transportmiddel er veldig skånsomt mht skade og ulempe for natur 
og naturmiljø. I de indre områdene i Øyerfjellet dreier dette seg om et begrenset antall turer 
pr år. Det er videre et mål at transport av brensel, materiell og utstyr til veiløse hytter i fjellet 
blir foretatt på vinterføre, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring.  
 
Det er ikke registrert sårbare eller truede arter langs omsøkte traseer. Utover vinteren kan 
det forekomme /oppholde seg villrein i de indre områdene i Øyerfjellet og dette må man ta 
hensyn til ved slik transport, slik at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Rådmannen 
kan, under forutsetning om at motorferdselen foregår aktsomt og hensynsfullt, jf det som er 
nevnt ovenfor, ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i 
området. Fjelloppsynet har heller ikke registrert at transport av varer, materialer og utstyr til 
hytter i de indre fjellområdene har utgjort noe problem for villreinen. Det er imidlertid viktig 
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at villreinen ikke blir skremt eller forstyrret, og at det benyttes leiekjører under slik 
transport.  
 
Bruk av snøscooter for transport av varer og utstyr inn til hyttene i indre områder i 
Øyerfjellet vil etter rådmannens vurdering ikke representere noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske prosesser, jf 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Mari Botterud tillatelse til å benytte leiekjører for transport av materialer og varer 
fra Holmsetra til hytte ved Øvre Åstavatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder bruk av 2 stk. snøscootere - 1 tur (t/r) i mars-april 2022.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.  
- 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.  
- 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 - LEIEKJØRING   
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/233     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark  
Uttalelse fra Øyer Fjellstyre  
 
Sammendrag: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av inventar, 
brensel og vedlikeholds materiell til vedlikehold av hytte ved Jogrimen. Det søkes om inntil 2 
turer i uke 13 – 15 for 2022. Jogrimen ligger innenfor det som er definert som sårbare 
områder iht forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter 
denne forskriften kan leiekjører etter søknad foreta nødvendig transport i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeider på hytter. 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 §§ 4 og 5 i forskrift om motorferdsel 
i utmark for sårbare områder i Øyer kommune at Eiliv Kummen får tillatelse til å benytte 
leiekjører for snøscootertransport av inventar, brensel og vedlikeholds materiell for 
vedlikehold til Jogrimen.  
 
Saksutredning: 
Eiliv Kummen søker om tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av inventar, 
brensel og materiell til vedlikehold av hytte ved Jogrimen. Det søkes om inntil 2 turer i uke 
13-15.  
 
Det søkes om 2 alternative traseer:  
1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen (Ringebu og Øyer kommuner).  
2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen (Øyer kommune).  
 
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk 
av leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i 
nasjonal forskrift.  
 
Jogrimen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht. Forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i denne forskrift kan 
leiekjører, etter søknad, foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider 
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på hytter og anlegg, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter 
dispensasjon i medhold av forskriftens § 5. Transport av varer, bagasje og utstyr mellom  
bilveg og private hytter er ikke nevnt under § 4 og må behandles som dispensasjonssak etter 
§ 5.  
 
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 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 §§ 8-12.  
 
Uttalelser:  
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i  
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt Øyer fjellstyre for uttalelse. Øyer 
fjellstyre mener transport for vedlikehold av bygninger og varetransport er et anerkjent 
nytteformål. Fjellområdet østover fra Jogrimslia er i perioder brukt av villrein. Det vises til 
tidligere lignende tillatelser i samme område.  
 
Ved transport fra Teigkrysset bes det om at fjelloppsynet kontaktes i forkant, for 
opplysninger om ev. villrein i området. Skal transporten skje fra Holmsetra kan dette gjøres 
uten nærmere varsel.  
 
Fjellstyret samtykker til at det blir gitt tillatelse til kjøring.  
 
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 nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er  
transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften når det 
foretas av leiekjører. Forskjellen i den lokale forskriften for Øyer kommune er at i områder 
definert som sårbare, må det søkes på slik transport i hvert enkelt tilfelle, enten etter § 4 
hvis det gjeldet transport i forbindelse med vedlikehold av hytter eller tilsyn, eller som 
dispensasjon etter § 5 hvis det gjelder transport av varer, bagasje og utstyr. 
  
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. Virkningen av bruk av 
snøscooter for transport av varer og utstyr er godt kjent. Bruk av snøscooter som 
transportmiddel er skånsomt mht skade og ulempe for natur og naturmiljø. Bygge-
/vedlikeholds- materialer o.l. bør så langt det lar seg gjøre transporteres inn på vinterføre 
eller med helikopter, da dette er mere skånsomt enn barmarkskjøring.  
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Det er registrert leikplasser og hekkeplasser for dobbeltbekkasin (NT – Nært truet) og 
brushane (EN – Sterkt truet) etter transportløypen, men artene ankommer normalt sett ikke 
områdene før senere i sesongen (birdlife.no). Det er ikke registrert andre sårbare eller 
truede arter langs omsøkte traseer. Ifølge Øyer fjellstyre har det oppholdt seg rein i 
fjellområdet øst for Jogrimslia i vinter og dette må man ta hensyn til ved slik transport, slik at 
villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Så langt fjelloppsynet kontaktes i forkant av 
kjøringen for å avklare informasjon om hvor reinen oppholder seg og det benyttes leiekjører 
for transporten kan kommunedirektøren, under forutsetning om at motorferdselen foregår 
aktsomt og hensynsfullt, ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller 
annet vilt i området. 
  
Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke den omsøkte transporten representere noen 
vesentlig skade eller ulempe på natur eller naturmiljø – med dens biologiske og økologiske 
prosesser, jf naturmangfoldloven §§ 8-12. 
  
Det gjøres oppmerksom på at deler av trase i alternativ 1, fra Teigkrysset, starter i Ringebu 
kommune. Søker er ansvarlig for å sjekke ut med Ringebu kommune om 
snøscootertransporten må omsøkes kommunen for denne delen av traseen.  
 
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 leiekjører for snøscootertransport av 
inventar, brensel og vedlikeholds materiell til Jogrimen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer (t/r) i uke 13-15, 2022.  
- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer:  
1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen.  
2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen.  
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- 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.  
- Ved bruk av trase 1 (fra Teigkrysset) skal fjelloppsynet varsles i forkant av transporten.  
- 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 - VARETRANSPORT 
TIL LYNGEN  
SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD 
 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/330     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.  
Uttalelse fra Øyer fjellstyre. 
 
Sammendrag: 
Gunnar Bjørnstad søker om å benytte snøscooter (leiekjører) til hytta på Lyngen. Formålet er 
å frakte inn utstyr for vedlikehold. Tidsrammen som omsøkes er en tur-retur og traséen er 
Holmsetra-NerÅsta-Lyngen via ØverÅsta. Traséen går i terreng som er karakterisert som 
sårbare og inkluderes av egen forskrift. Kommunedirektøren anser tiltaket som innenfor 
nytteformålet og at det ikke gir negative konsekvenser jf.. naturmangfoldloven §§ 8-12, og 
innstiller derfor at tillatelse gis på vilkår.  
 
Saksutredning: 
Gunnar Bjørnstad søker per e-post 10.01.22 om å utføre varetransport med snøscooter til 
hans hytte på Lyngen (Lyngsjøen).  
 
Bjørnstad oppgir i søknaden at tidspunkt for transporten er planlagt mars 2022, avhengig av 
været og avtale med scooterkjører. Øyer Tretten Røde Kors Hjelpekorps er  
kontaktet av Bjørnstad til å foreta scooterkjøringen, og har svart positivt med forbehold om 
tillatelse fra kommunen. 
  
Bakgrunn for transporten er for å frakte inn utstyr for innvendig oppgradering av hytta 
(verktøy, maling, ved, gass mm.), i tillegg til to personer og nødvendig mengde mat/utstyr. 
  
Tidsrammen som omsøkes er en tur-retur. Traséen oppgis Holmsetra-NerÅsta-Lyngen via 
ØverÅsta. 
  
Lovgrunnlag:  
Etter nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag er bruk av 
leiekjører for transport mellom bilveg og hytte direkte hjemlet i forskriften, jf § 5 i nasjonal 
forskrift. 
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Transportetappen ligger innenfor det som er definert som sårbare områder iht forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune. Etter § 4 i forskrift om 
motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune kan leiekjører, etter søknad, 
foreta nødvendig transport i forbindelse med vedlikeholdsarbeider på hytter og anlegg i 
området, tilsyn med private hytter etter eiers oppdrag og transport etter dispensasjon i 
medhold av forskriftens § 5. 
  
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. Det kan fastsettes vilkår for tillatelser 
etter skriftlig søknad. 
  
Før eventuelt 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 Naturmangfold-
lovens (nml) §§ 8-12. 
  
Uttalelser:  
Saken må godkjennes av grunneier. Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt 
beslutningsmyndighet som grunneier i forbindelse med motorferdsel i utmark. Øyer 
fjellstyre har ingen merknader med søknaden, og gir i samsvar med fjellovens § 12 tillatelse 
til transporten. Transporten kan gjennomføres uten nærmere varsel. 
 
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 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 og det er mer 
skånsomt at transport foregår på snø enn på barmark. 
  
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilstrekkelig, både mht virkningen på natur og naturmiljø 
og mht kjente natur-/miljøverdier i området. Utover vinteren kan det oppholde seg villrein i 
de indre områdene av Øyerfjellet og dette må man ta hensyn til ved motorferdsel, slik at 
villreinen ikke blir skremt eller forstyrret. Ved bruk av leiekjører for transport i de indre 
fjellområdene i Øyer skal derfor Fjelloppsynet meldes på forhånd. Kommunedirektøren kan 
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ikke se at slik transport vil ha negativ innvirkning på villrein eller annet vilt i området. En 
anser føre-var-prinsippet som tilfredsstillende hensyntatt.  
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.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Gunnar Bjørnstad tillatelse til bruk av snøscooter for transport av 
vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Lyngen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder i mars 2022.  
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.  
- 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.  
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Remi Rundsveen Eriksen 
Kommunedirektør 
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DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 01.11.2021 - 31.12.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/360     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt delegerte vedtak 01.11.2021 – 31.12.2021. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 22/375     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/22 Plan- og miljøutvalget 15.02.2022 
 
 
 
Brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet datert 26.01.2022: DEPARTEMENTETS 
UTTALELSE - OPPARBEIDING AV HOVEDLEDNINGER FOR VANN OG AVLØP I STRØK REGULERT 
TIL FRITIDSBEBYGGESE 
 
Brev fra Norges Fjellstyresamband datert 27.01.2022: HABILITET FOR 
FJELLSTYREMEDLEMMER SOM DELTAR I BEHANDLING AV SAKER I KOMMUNALE ORGAN 
m/vedlegg 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


