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KLAGE PÅ VEDTAK  - PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING 
AV BESTEMMELSER 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: L13 &02  
Arkivsaksnr.: 22/2224     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Klage fra Kari Anne Kvam og Åsmund Kveim Lie  
- Klage fra Henning Odden og Anne Lene Sandberg  
- Klage fra Anne Ulset  
- Klage fra Tonje Elisabeth Komnæs  
- Vedtak om reguleringsendring (særutskrift), 28.04.22 
- Vedtak om reguleringsplan (særutskrift), 19.02.15 
- GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 

KOMMENTARER  
- Fire uttalelser fra klagerne etter høring (merknader), 03.02.22, 04.02.22 
- Høring 
- Reguleringskart 
- Reguleringsbestemmelser  
- Kommentarer fra Vestsiden AS 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet et vedtak om mindre endring av reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Hafjell Skianlegg Mosetertoppen (Plan id. 201301A) den 28.04.22. Melding 
om vedtak ble sendt den 04.05.22. Kommunen har mottatt fire klager på planvedtaket. Alle 
klagene blir behandlet i dette saksfremlegget, men det gjøres en særskilt vurdering av hver 
klage. Det er fremsatt like anførsler i flere av klagene, og noe gjentakelse vil derfor 
forekomme. Samtlige klager er fra eiendom gbnr. 16/407 (se kart nedenfor) og de har 
rettslig klageinteresse. 
 
Klage nr. 1 er fra Kari Anne Kvam og Åsmund Kveim Lie. Klagen er mottatt den 25.05.22 og er 
levert rettidig.  
 
Klage nr. 2 er fra Henning Odden og Anne Lene Sandberg. Klagen er den mottatt 25.05.22 og 
er levert rettidig.  
 
Klage nr. 3 er fra Anne Ulset. Klagen er den mottatt 25.05.22 og er levert rettidig.  
 
Klage nr. 4 er fra Tonje Elisabeth Komnæs. Klagen er mottatt den 26.05.22 og er fremsatt 
dagen etter utløpet av klagefristen. Komnæs ber om at klagen likevel skal tas til behandling 
da fristoversittelsen skyldes arbeid i livsnødvendig sektor med døgnvakter flere dager på rad 
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og hun hadde derfor ikke anledning til å levere inn klagen på et tidligere tidspunkt. 
Kommunedirektøren mener at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd jf. 
forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b. Det legges vekt på arbeidssituasjonen til klager 
og den korte fristoversittelsen. En evt. endring av vedtaket kan påføre eier av området som 
omfattes av reguleringsendringen skade eller ulempe, men mener at innrettelseshensynet 
ikke kan tillegges for stor vekt ved en fristoversittelse på en dag. Det legges også vekt på at 
kommunen har mottatt 3 andre klager på vedtaket som er fremsatt innen fristen. Det er 
derfor begrenset hvordan endringen kan medføre «skade eller ulempe for andre» jf. 
forvaltningsloven § 31 annet ledd.  
 
Klagene omhandler i hovedsak at det ikke ønskes leilighetsbygg på skistadion. Klagerne 
mener at kommunens intensjon ikke var å tillate leilighetsbygg innenfor området 
«SKI/SKT/V/P» i 2015 og at endringene som er vedtatt 28.04.22 krever ordinær 
reguleringsprosess. Det er også reist spørsmål om behandlingen av habilitet i 
kommunestyret.   
 
Vestsiden Invest AS har sendt inn kommentarer til klagen i brev datert 01.08.22. Det er 
Mosetertoppen skiline drift AS er registrert eier av området som direkte er berørt av 
reguleringsendringen (gbnr. 16/367). Mosetertoppen skiline drift AS er datterselskapet til 
Vestsiden Invest AS. Kommentarene er i det vesentlige like kommunedirektørens 
vurderinger av anførslene, og blir derfor ikke kommentert særskilt i saksfremlegget. 
Kommentarene ligger vedlagt og er tatt til etterretning.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagene begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagene sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
  
 
Saksutredning: 
Retting av reguleringsplanen 
Øyer kommune tok initiativ til å rette opp åpenbare mangler og feil i reguleringsplan Hafjell 
Skianlegg Mosetertoppen (Plan id. 201301A) i vedtak datert 28.04.22. I forbindelse med 
sluttbehandlingen i 2015 ble det tatt inn i pkt. 4.8 at området «SKI/SKT/V/P» skulle kunne 
bebygges med leilighetsbygg. Pkt. 5.4 ble den gang ikke korrigert slik at den ble i samsvar 
med pkt. 4.8.  
 
I reguleringsendringen ble det i tillegg inntatt nye bestemmelser om tillatt grunnmurshøyde 
og utsjakting til garasjeanlegg i pkt. 4.8.  
 
Rettslig grunnlag 
Hvorvidt kommunen har hjemmel til å forta endringer av gjeldende reguleringsplan etter en 
forenklet prosess fremgår av plan og bygningsloven § 12-14 andre ledd: 
 

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder.  
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Det må vurderes om endringene «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig» og 
endringene må ikke gå «ut over hovedrammene i planen». Det ble foretatt en lovendring av 
bestemmelsen den 01.07.17.i Lovgiver mente at det var en snever adgang til å endre 
reguleringsplaner gjennom en enklere prosess for mindre endringer. Lovendringen innebærer at 
flere endringer som oppfyller de nye vilkårene skal kunne endres gjennom en enklere 
saksbehandlingsprosess fremfor en ordinær reguleringsprosess. Kommunen skal i større grad 
kunne anvende et planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilke endringer som kan gjennomføres 
etter de enklere saksbehandlingsreglene. Lovgiver ønsker å få en mer fleksibel og 
ressursbesparende gjennomføring av enklere planendringer.  
 
Kommunen skal gjøre en planfaglig og praktisk vurdering, og det er ikke størrelsen på endringen 
som i seg selv er avgjørende. I vurderingen skal kommunen legge vekt på konsekvensene for 
omgivelsene og behovet for bredere medvirkning. Dersom endringene er omstridte eller 
konfliktfylte, bør endringene gjøres gjennom en ordinær planprosess.ii Selv om det foreligger 
protester fra naboer, vil kommunen likevel kunne gjøre endringer etter plan- og bygningsloven § 
12-14 annet ledd, men endringer i strid med nasjonale og viktige regionale interesse som gir 
grunnlag for innsigelse må gjøres gjennom en ordinær reguleringsprosess.  
I vurderingen må det tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke interesser som blir 
berørt. Videre må endringene være innenfor planens hovedramme, og hensynet til viktige natur- 
og friluftsområder kan ikke berøres.   
 
 
 

 
Klagernes eiendom markert med blått (gbnr. 16/407). Planendringen omfatter gbnr. 16/367, og 
kommunen har gitt tre rammetillatelser innenfor området etter planendringen (se røde bygg på gbnr. 
16/367).  

 
i Prop.149 L (2015-2016) kapittel 8 
ii Carl Wilhelm Tyrén, Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, § 12-14. Endring og 
oppheving av reguleringsplan, Juridika (kopiert 18. juli 2022) 
https://juridika.no/no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-14/kommentar/ 
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Berørte parter fikk anledning til å uttale seg før det ble fattet vedtak jf. plan- og 
bygningsloven § 12-14 tredje ledd. Samtlige parter som klager hadde merknader til 
planendringen, og kommunedirektøren har kommentert merknadene i dokument 
«GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER» før planendringen ble vedtatt. Hensynet til medvirkning i planprosessen 
fra klagerne er ivaretatt jf. plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd. 
 
Motstrid i plandokumenter fra 2015 
Reguleringsbestemmelser 
Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsene; 
 
I pkt. 4.8 åpner for at område SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg. 
«Områder som bebygges med leilighetsbygg: Områdene BFR4 til BFR7, samt BFR 10, 
BFR11 og SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg[..]» 
 
I pkt. 5.4 i reguleringsbestemmelsene er leilighetsbygg ikke nevnt. Det står at SKI/SKT/V/P er 
«kombinert formål bestående av skianlegg, skiløype, veg og parkering.» 
 
Vedtak (særutskrift) datert 19.02.15 
I rådmannens kommentarer til Oppland Fylkeskommune er det klart at kommunens 
intensjon er å regulere leilighetsbygg; 
«Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på BFR11 ved stadion og på SKI/SKT/V/P 
(Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv. Det er i 
reviderte bestemmelser lagt opp til at leilighetsbygg ikke tillates på BFR1 ,2 og 3, da disse 
ligger inntil allerede utbygde områder, eller områder under utbygging. Svært viktig å kunne 
ha leilighetsbygg på områdene lenger unna, spesielt mot stadion (spesielt BFR11, men også 4 
og 7), samt på SKI/SKT/V/P[…]» 
 
Videre i vedtaket har rådmannen kommenater til Harald Walder som protesterte på at det 
åpnes for å tillate leilighetsbygg i reguleringsplanen. Rådmannen gir følgende kommentar til 
Walder: 
«I tillegg ønsker regulant å ha muligheten å bygge leilighetsbygg i tilknytning til fremtidig 
skistadion på Mosetertoppen til utleie til større grupper og idrettslag. […] Det vises også her 
til kommentar merkand Oppland fylkeskommune pkt 2.» 
 
 
Vurdering: 
 
Klage nr. 1 fra Kari Anne Kvam og Åsmund Kveim Lie 
 

• Klager betviler at intensjonen var at området skulle benyttes til luksusleiligheter fra 
starten av, da det i særutskriften fra 2015 fremkommer mer som leiligheter i 
forbindelse med skistadion (til aktive utøvere osv.). 
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Begrepet «luksusleiligheter» er ukjent for kommunedirektøren. Rammene for bygging av 
leilighetsbygg er allerede inntatt i reguleringsplanen fra 2015, og kommunen har kun gjort 
mindre endringer av tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg.  
 
I vedtak den 28.04.22 er følgende vurdering gjort av kommunens intensjon av 
reguleringsplanen:  

«Ved gjennomgang av saksframlegg og særutskrift for behandlingen i 2015 viser disse at skistadion til 
sluttbehandling av planforslaget ble foreslått og tiltenkt utbygging med leiligheter, jf. rådmannens 
kommentar pkt. 2 til merknad fra Oppland fylkeskommune datert 11.2.2014; « Bestemmelsene er nå 
supplert med eget punkt om definisjoner, der dette er angitt (§4.4).Det er svært viktig å kunne ha 
leilighetsbygg på BFR11 ved stadion og på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter 
som kan benyttes av aktive skiløpere mv. Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på områdene … 
spesielt mot stadion (spesielt BFR11, men også 4 og 7), samt på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha 
rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv.»  
 
I kommunedirektørens forslag til vedtak med endringer, ble bestemmelsenes pkt 5.4 ikke korrigert 
mht. å oppdatere denne med byggeformål tilsvarende pkt. 4.8. Dette skulle vært gjort for å kunne 
åpne for leilighetsbygg på skistadion.  
 
Siden denne påkrevde sammenheng har falt ut ved sluttvedtak, og det er helt klart at intensjonen var 
å tillate leilighetsbygg på skistadion, fremmer Øyer kommune denne planendringen som en endring av 
reguleringsplan etter § 12-14 i plan- og bygningsloven. 

 
Kommunedirektøren mener at det er opplagt at intensjonen var å regulere leilighetsbygg på 
SKI/SKT/V/P og viser til ordlyden i særutskriften: «Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg[..] 
på SKI/SKT/V/P».  Det er både omtalt i vedtatte reguleringsbestemmelser pkt. 4.8 og i 
vedtaket (særutskrift) fra 2015. At leilighetsbygg ikke fremgår av pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Kommunedirektøren erkjenner at planprosessen i 2015 burde vært bedre 
gjennomført, noe som ble redegjort i vedtak datert 28.04.22; 

«I det legges det forventninger til regulant om å foreslå redigering av plandokumentene slik som de i 
dialog etter offentlig ettersyn burde tatt initiativ til. Likeledes burde Øyer kommune selv sett 
nødvendigheten av dette dersom regulant ikke tok slik initiativ. Når det gjennomføres plangrep som 
ikke speiles i dokumentene som har vært på offentlig ettersyn, bør disse dokumentene enten 
redigeres, eller det bør legges ved et notat som omtaler endringene som skal «overstyre» 
planbeskrivelse som har vært på høring der det er nødvendig å forklare hvorfor det er avvik mellom 
dokumenter. Slik oppnås sporbarhet i planprosessens juridiske dokumenter. Kommunedirektøren vil 
ta lærdom av dette i kommende plansaker.» 

 
I vedtaket datert 19.02.15 står det at det er «svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] for å 
kunne ha rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv.» Kommunen antar at de 
som kjøper leiligheter på skistadion vil være aktive skiløpere, men kommunen kan ikke kreve 
at de eier eller leier leiligheter skal være aktive skiløpere. Hva som anses som «rimelige 
leiligheter» er også vagt. Det er ikke inntatt i reguleringsbestemmelsene at leilighetene skal 
være «rimelige» eller at de skal benyttes av «aktive skiløpere». Videre ser kommunen at 
deler av området kan fremstå som mer privatisert. På en annen side eies ikke området av 
det offentlige, og eieren kan utforme utearealet i tråd med bestemmelsene og styre tilgang 
til området for allmennheten. Selv om det er normalt at skianlegg er åpent for alle, er det 
ikke et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. Slik 
reguleringsplanen ble utformet i 2015 kan området bebygges på forskjellige måter og eier 
har en stor frihet til å velge. Det er ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer 
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tiltak, og det blir opp til eier å utforme området innenfor planens rammer (leilighetsbygg, 
skianlegg, skiløyper, veg og parkering).  
 
Til tross for mangler ved planprosessen fra 2015 mener kommunedirektøren at det 
foreligger flere dokumenter som redegjør for at intensjonen til kommunen og regulant var å 
åpne for leilighetsbygg på skistadion. Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet på 
dette punktet.  
 

• Langsiktighet i reguleringsplaner 
Klager anfører at de forholdt seg til pkt. 5.4 da de kjøpte eiendom i 2020 i nærheten av 
skistadion, noe kommunen må ta hensyn til ved endring av reguleringsplanen. Klager 
skriver at de må «kunne forutsette en viss langsiktighet i reguleringsplaner og ikke noe 
som totalt endrer karakter i området.»  

 
Som utgangspunkt kan kommunen som reguleringsmyndighet fritt endre planer slik at den 
gis et annet innhold, og den eneste begrensningen er at vedtaket må være saklig begrunnet i 
reguleringsmessige hensyn.iii Kommunedirektøren mener at reguleringsendringene i liten 
grad endrer gjeldende reguleringsplan. Selv om leilighetsbygg ikke er nevnt i teksten i pkt. 
5.4, opphever ikke den pkt. 4.8 der leilighetsbygg tillates på området. Alle 
reguleringsbestemmelser er juridisk bindende, og ved motstrid må bestemmelsene tolkes. 
En rettskilde for tolkningen er øvrige plandokumenter. Kommunedirektøren mener at det er 
opplagt at reguleringsplanen tillater leilighetsbygg. Langsiktighet og forutberegnelighet taler 
for at kommunen ikke bør gjøre begrensninger i planen da eier av gbnr. 16/367 har igangsatt 
prosjektering og fått tillatelse til å bygge innenfor gjeldende reguleringsplan. 
 
Kommunedirektøren har forståelse for at klager ikke ønsker at det føres opp leilighetsbygg i 
nærheten av deres eiendom og at leilighetsbygg kan påvirke blant annet utsikten deres. 
Kommunen ønsker likevel å vedta reguleringsendringen for å rette opp åpenbare feil samt 
justere tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg. Reguleringsendringene endrer 
ikke områdets karakter og er i samsvar med reguleringsplanen og dens intensjon fra 2015.  
 

• Klager mener at reguleringsendringen må tilpasses utbyggingen som er gjort siden 
2015 og skriver følgende; «Hvis kommunen likevel kommer til den konklusjon at 
SKI/SKT/V/P skal kunne benyttes til leilighetsbygg må de ta inn over seg at området 
har blitt utbygget siden 2015 og må tilpasse en eventuell endring i reguleringsplan til 
bygningsmasse som har kommet siden den tid og regulere til samme betingelser som 
eksisterende leilighetsbygg, reguleringsplan pkt 4.7. Vi mener at kommunen i dette 
tilfellet har fattet et vedtak som går på tvers av intensjonen, overordnet 
reguleringsplan og som har store konsekvenser for naboer og brukere av 
Mosetertoppen skistadion.» 

 
Kommunedirektøren mener at det ikke er behov for å gjøre andre tilpasninger enn det som 
fremgår av reguleringsbestemmelser datert 19.02.15 og endringer gitt i vedtak datert 

 
iii Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og bygnings-rett, del I. Plan-legging og ekspropriasjon, 3. 
utgave, Universitetsforlaget, 2018 s. 312, Juridika (kopiert 19. juli 2022) 
https://juridika.no/fagbok/plan-og-bygningsrett-del-i/3/kapittel_13/8/1/%C2%B61 
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28.04.22. Endringene er i tråd med intensjonen og reguleringsplanen som ble vedtatt i 2015, 
og forholdet til naboer og brukere av skistadion ble tilstrekkelig vurdert i 2015 ved 
reguleringen av utnyttelsesgrad, møne- og gesimshøyde osv. At et lite område 
maksimaliserer utnyttelsesgrad er fullt mulig, selv om delområdene rundt har blitt utbygd 
med en lavere utnyttelsesgrad. Kommunedirektøren har forståelse for at klager vil bli 
påvirket av at det bygges leilighetsbygg. Kommunen mener likevel at det er viktigere å rette 
opp reguleringsplanen slik at den blir i tråd med dens opprinnelige intensjon og i samsvar 
med øvrige reguleringsbestemmelser. Kommunedirektøren finner derfor ikke klagen 
begrunnet på dette punktet.  
 

• Klager anfører at endringene er så omfattende at det kreves en ordinær planprosess 
og at kommunen ikke kan vedta endringer etter plan- og bygningsloven § 12-14 
annet ledd.  

 
Endringer som ble vedtatt 28.04.22; 
Tillegg i pkt. 4.8:  

 
Tillegg i pkt. 5.4: 

 
 
Følgende fremgår av plan og bygningsloven § 12-14 andre ledd: 
 

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan 
når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  

 
For å kunne foreta endringer etter denne bestemmelsen må endringene i liten grad «påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig» og heller «ikke går ut over hovedrammene i planen». 
Kommunen skal gjøre en planfaglig og praktisk vurdering, og det er ikke størrelsen på endringen 
som i seg selv er avgjørende. I vurderingen skal kommunen legge vekt på konsekvensene for 
omgivelsene og behovet for bredere medvirkning. Dersom endringene er omstridte eller 
konfliktfylte, bør endringene gjøres gjennom en ordinær planprosess.iv Selv om det foreligger 
protester fra naboer, vil kommunen likevel kunne gjøre endringer etter plan- og bygningsloven § 
12-14 annet ledd, men endringer i strid med nasjonale og viktige regionale interesse som gir 
grunnlag for innsigelse må endringene gjøres gjennom ordinær reguleringsprosess. I vurderingen 
må det tas hensyn til hva slags tiltak det gjelder og hvilke interesser som blir berørt. Videre må 
endringene være innenfor planens hovedramme, og hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder kan ikke berøres.   

 
iv Carl Wilhelm Tyrén, Plan- og bygningsloven. Lovkommentar, § 12-14. Endring og 
oppheving av reguleringsplan, Juridika (kopiert 18. juli 2022) 
https://juridika.no/no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-14/kommentar/ 
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Følgende vurdering ble gjort av Øyer kommune i vedtak datert 28.04.22; 

 
«Kommunedirektøren er av den oppfatning at endringen har som hovedhensikt å rette 
plandokumentene slik at de blir i tråd med intensjonen før sluttbehandling. I saksframlegget 
til sluttbehandling skriver kommunedirektøren: «Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg 
på BFR11 ved stadion og på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha rimelige leiligheter som kan 
benyttes av aktive skiløpere mv. Det er i reviderte bestemmelser lagt opp til at leilighetsbygg 
ikke tillates på BFR1, 2 og 3, da disse ligger inntil allerede utbygde områder, eller områder 
under utbygging. Svært viktig å kunne ha leilighetsbygg på områdene lenger unna, spesielt 
mot stadion (spesielt BFR11, men også 4 og 7), samt på SKI/SKT/V/P (Stadion) for å kunne ha 
rimelige leiligheter som kan benyttes av aktive skiløpere mv. Disse ligger da såpass langt unna 
områder som er tatt i bruk at det ikke vil påvirke disse. Videre vil kjøpere / utbyggere i disse 
nye områdene være klar over mulighetene for leilighetsbygg når de kjøper / starter opp.» 
(Kommunedirektørens understrekning). 
Regionale myndigheter har ikke hatt merknader av betydning. Kun fem gjenboere har gitt 
merknad. Det er sendt ut høringsbrev til alle innenfor planområdet, i underkant av 250 
personer. Det er kun de gjenboerne som blir direkte berørt hva gjelder utsikt som mener 
dette er en prosess som ikke kan gjennomføres. Kommunedirektøren finner at de negative 
merknadene fra fem gjenboere ikke er av en slik art at planprosessen ikke kan gjennomføres 
med forenklet saksgang for planendring. Kommunedirektøren finner heller ikke at de andre 
elementene veilederen trekker frem som eksempler som utløser full planprosess kan komme 
til anvendelse her. Skistadion var avsatt til et kombinert anleggsformål og kan ikke ansees å 
være av verdi for friluftslivet i så måte. Ikke er skistadion et viktig element for infrastruktur 
eller annen utvikling av reguleringsplanen slik den nå foreligger. 

  […] 
I hvilken grad endringen påvirker gjennomføring av planen for øvrig har sammenheng med 
hvordan tidligere planprosess leses. Er det en feil som kan rettes opp der det er felles 
forståelse av planens innhold og intensjon, eller gir planen grunnlag for ulike tolkninger og en 
uforutsigbarhet der endringen har en innvirkning og konsekvens for berørte parter som det 
burde vært opplyst om. Dette gjelder funksjon, formål, rammer og innhold som tillegget etter 
offentlig ettersyn gir (pkt 4.8. … SKI/SKT/V/P kan bebygges med leilighetsbygg). 
Kommunedirektøren har vurdert at denne endringen ikke påvirke planen for øvrig. Høringen 
viser at endringen er i begrenset grad konfliktfylt i forhold til planområdet. Dette har også en 
naturlig sammenheng med i hvilken grad naboer i planområdet i større eller mindre grad blir 
berørt. Disse merknadene er samlet fra de som i en utbygging blir sterkest berørt som 
nærmeste naboer.» 
 

Endringen i pkt. 5.4 
Endringen i pkt. 5.4 retter opp en mangel og utfylling av en bestemmelse slik at den blir i 
samsvar med en annen reguleringsbestemmelse, og kommunedirektøren anser endringen 
som minimal. Ved å lese reguleringsbestemmelsene er det klart at leilighetsbygg skulle vært 
omtalt i pkt. 5.4. Pkt. 4.8 i reguleringsplanen har overskrift «Områder som bebygges med 
leilighetsbygg», og SKI/SKT/V/P er et av flere områder som er nevnt i bestemmelsen. I vedtak 
datert 19.02.15 er det utvilsomt for kommunedirektøren at pkt. 4.8 er korrekt angitt og at 
pkt. 5.4 skulle vært korrigert og rettet før vedtakelse av reguleringsplanen. Korrigeringen 
som nå er gjort i pkt. 5.4 anses derfor som en mindre endring av reguleringsplanen med små 
eller nærmest ingen konsekvenser for omgivelsene, og kommunedirektøren kan derfor ikke 
se at det er behov for en bredere medvirkning. Etter en konkret vurdering mener 
kommunedirektøren at endringene ikke påvirker gjennomføringen av planen, snarer sørger 
den for at planen kan gjennomføres slik den var tiltenkt og regulert i pkt. 4.8.  Endringen går 
derfor heller ikke utover hovedrammene i reguleringsplanen. Hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder blir ikke berørt. Endringen er omstridt da flere naboer har levert inn 
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uttalelser i planprosessen samt klager på vedtaket. Kommunedirektøren mener likevel at 
endringen kan gjøres med forenklet planprosess hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 
annet ledd. Endringen er ikke en realitetsendring av reguleringsplanen og anses som en 
formalitet da den kun foretar en rettelse for at den skal være i samsvar med 
reguleringsplanen for øvrig.  
 
Endringer i pkt. 4.8 
Endringene i pkt. 4.8 anses også som mindre endringer av reguleringsplanen med små 
konsekvenser for omgivelsene. Kommunedirektøren kan heller ikke her se at det er et behov 
for en bredere medvirkning. Endringene påvirker ikke gjennomføringen av planen og er i tråd 
med formål og reguleringen av området. Kommunedirektøren finner det hensiktsmessig å 
løse parkering i kjeller og mener at det er et behov for å heve grunnmurshøyde slik at 
tråkkemaskin/løypemaskin kan komme inn i p-garasje under bebyggelsen. Endringene går 
ikke utover hovedrammene i reguleringsplanen da det er mindre justering av rammene for 
tiltak som allerede er regulert. Natur- og friluftsområder blir ikke berørt. Endringene i dette 
punktet er ikke omstridte eller konfliktfylte. Kommunedirektøren mener at endringene kan 
gjøres med forenklet planprosess hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.  
 
Kommunedirektøren mener at endringene kan gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven 
§ 12-14. 
 
 

• Inhabilitet 
Klager anfører at 10 % av kommunestyret var inhabile og skriver følgende;  
«Videre ble endringen av reguleringsplan vedtatt i Kommunestyret den 
28.04.2022 sak 45/22 der 10% av kommunestyret ble meldt inhabile pga hhv 
styreleder og eier av utbyggingsselskapet.» 

To kommunestyrerepresentanter ble erklært inhabile i saken (Roar Øien og Stein Plukkerud). 
Begge fratrådte ved behandlingen av saken. Asgeir Moheim tiltrådte som varamedlem for 
Roar Øien. Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil fordi 
kommunerepresentantene som ble erklært inhabile ikke deltok i behandlingen av saken. 
Varamedlemmet var habil til å behandle saken og kommunestyret var vedtaksføre jf. 
kommuneloven § 11-9 første ledd.  
 
Vurderingene av habilitet i kommunestyret:  

«Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som styreleder i utbyggingsselskapet, 
prosjektleder og ansatt i selskapet som eier disse selskapene. Roar Øien fratrådte. Ordfører 
fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav 
e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir Moheim tiltrådte som varamedlem. 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier av utbyggingsselskapet. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordfører fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Plan- 
og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret.»v 
 

Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger feil ved vurderingene eller behandlingen av 
kommunestyremedlemmenes habilitet og kommunestyret var vedtaksføre. 

 
v Vedtak (særutskrift), 28.04.22 
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Klage nr. 2 fra Henning Odden og Anne Lene Sandberg. 

• Klager anfører at vedtaket ikke er i samsvar med overordnet plan og skriver at 
SKI/SKT/V/P er avsatt til Friluftsformål (FR83) i områdeplan 201307 markert i 
tilhørende plankart som FL83.  

 
Klager viser til reguleringsplan med id. 201307 som er reguleringsplan for Mosetertoppen – 
FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15. Denne reguleringsplanen ligger sør-vest for reguleringsplan for 
Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen og er derfor ikke relevant.  
 
 
 
  

 
Utklipp fra reguleringsplan for Mosetertoppen, vedtatt 28.05.09. Området er regulert til 
arealformål L (landbruksområde) og FB (fritidsboliger / leiligheter) 
 

 
Utklipp fra reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen, vedtatt 19.02.15. Området 
er regulert til arealformål SKI/SKT/V/P (Skianlegg, Skiløypetrasé/Veg/Parkering).   
 



  Sak 69/22 
 

 Side 13 av 123   
 

 
Utklipp fra Kommunedelplan Øyer sør, vedtatt 31.05.07. Arealformål: LNF 4 – område.  
 
 
Gjeldende planer for området er Kommunedelplan for Øyer Sør vedtatt i 2007, 
reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-id 118) vedtatt i 2009 og reguleringsplan for Hafjell 
Skianlegg, Mosetertoppen (plan-id 201301) vedtatt i 2015. Arealformålet for området 
SKI/SKT/V/P er avsatt til «LNF 4» i Kommunedelplan for Øyer sør og «landbruksområdet» og 
«fritidsboliger/leiligheter» i reguleringsplan for Mosetertoppen. Ved regulering i 2015 ble 
arealformålet endret til SKI/SKT/V/P i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. 
Kommunen kan endre arealformål i nyere reguleringsplaner gjennom planprosesser. 
Reguleringsplan for Hafjell Skianlegg, Mosetertoppen har vært korrekt behandlet iht. plan- 
og bygningsloven.  
 
Da reguleringsplanen for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen ble vedtatt 19.02.15 ble det 
motstrid mellom arealformålet i denne og gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen 
vedtatt 28.05.09. Ved motstrid mellom reguleringsplaner går nyere reguleringsplan foran 
eldre reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. Motstriden oppstod ved 
vedtakelse av reguleringsplanen i 19.02.15 og arealformålet ble ikke endret i vedtak datert 
28.04.22. 
 
Kommunedirektøren mener at det er arealformålet i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, 
Mosetertoppen som har forrang, selv om det er andre arealformål i eldre planer. 
Kommunedirektøren er ikke enig i planid. 201307 er gjeldende for området og arealformålet 
er ikke friluftsformål (FR83) eller FL83 (kommunedirektøren antar at klager mener FLS3 i 
reguleringsplan for Mosetertoppen). 
 
 

• Klager anfører at arealformålet «fritidsformål» forsvinner når det tillates høye bygg 
med stor tetthet og at det vil fjerne «alle kjennetegn for en skistadion til allmenn 
benyttelse og tilgjengelighet».  

Arealformålet i reguleringskartet er «Skianlegg/Skiløypetrasé/Veg/Parkering» og ikke 
«fritidsformål». Høydebestemmelser og utnyttelsesgrad ble regulert i 2015 og er ikke endret 
i vedtak datert 28.04.22.  
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For å tolke hva som kan bygges innenfor formålet må man lese reguleringsbestemmelsene 
og evt. øvrige plandokumenter. Kommunedirektøren har vurdert hvorvidt arealformålet i 
reguleringskartet er dekkende for å kunne bygge leilighetsbygg, og erkjente at plankartet 
burde vært endret: 

«Det burde vært foretatt endring av plankartet før sluttbehandling slik at SKI/SKT/V/P hadde endret 
formål til kombinert formål BFR/P på hovedområdet og SKT/V på den delen av arealformålet som 
skulle sørge for planfri kryssing av skiløype over vegen inn til skistadion. I tillegg kunne det blitt tatt inn 
bestemmelser for dette konkrete området med hensikt å ivareta anleggselementene dersom dette er 
nødvendig. Det er ikke sporbart i saksgangen hvorfor dette ikke ble gjennomført.»vi 

 
Spørsmålet er om hvorvidt det kan bygges leilighetsbygg under arealformålet «skianlegg». Et 
«anlegg» er definert som «det å bygge opp et byggverk fra grunnen, for eksempel et 
kraftverk, en fabrikk eller en vei. Betegnelsen blir også brukt om ferdige byggverk»vii. I 
reguleringsveilederen utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det gitt 
eksempler på hva et skianlegg kan være; hoppbakke, alpinanlegg, skiskytebane og 
snøproduksjonsanlegg.viii Listen er ikke uttømmende. Kommunedirektøren mener at 
skianlegg er så vagt at det må defineres nærmere i reguleringsbestemmelsene. Kommunen 
har tolket arealformålet utvidende i reguleringsbestemmelsene til å også omfatte 
leilighetsbygg.  
 
Arealformålet ble vurdert i vedtak datert 28.04.22; 

«Lesbarhet og forståelse for hva arealene kan brukes til skal helst være entydig i plankartet. 
Kommunedirektøren er enig med gjenboerne at arealformålets bokstavkoder (SKI/SKT/V/P) hører inn 
under «anleggsformål» og «samferdselsformål». Det er en mangel at kombinasjonen ikke ble utvidet 
med BFR i 2015. Slik plankart og bestemmelser fremstår er det problematisk i forhold til forutsigbarhet 
for naboer, berørte parter om hva skistadion skal inneholde. Bokstavkombinasjonen kan forlede. Det 
er ingen supplerende informasjon om hva SKI/SKT/V/P skal inneholde utover bokstavangivelsene når 
man leser videre teksten i pkt. 5.4. 
 
Det er først om man leser bestemmelsene for det enkelte arealformålet at det fremkommer hva som 
kan inngå i kombinasjonsformålet. SKI er definert i pkt. 5.3 og åpner for bebyggelse. 
med bygningsstørrelser angitt til hver BYA 100 m2 og mønehøyde 5,5 m. SKT er definert i pkt. 5.4. V er 
definert i pkt. 6.1. Parkering er ikke nærmere spesifisert som eget formål. Det er først om man leser 
pkt. 4.8 at det fremgår at området også kan bebygges med fritidsleiligheter. Kommunedirektøren ser 
at dette er uheldig og tar til etterretning at plankartet ikke er entydig sammenholdt med 
planbestemmelsene.» 

 
Leilighetsbygg vil føre til at området kan fremstå som mer privatisert, og 
kommunedirektøren er enig med klager at dersom det kun føres opp leilighetsbygg vil 
området ikke fremstå som et skistadion til allmenn benyttelse og tilgjengelighet. Området er 
hverken eid av det offentlige eller regulert til offentlige formål, og eier har en frihet til å 
bygge området innenfor rammene i reguleringsplanen. Slik reguleringsplanen ble utformet i 
2015 ble det ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer tiltak. Selv om det er 
normalt at skistadion er åpent og tilgjengelig for alle, er det ikke et offentlig anlegg der 
allmennheten har en rett til å oppholde seg.  
 

 
vi Vedtak (særutskrift) datert 28.04.22 
vii https://snl.no/anlegg [02.08.22] 
viiihttps://www.regjeringen.no/contentassets/b1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/pdfs/re
guleringsplanveileder_sept_2018.pdf, s. 83, [02.08.22] 
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• Klager anfører at reguleringsplanen fra 2015 hadde et annet ambisjonsnivå enn 

endringen som er vedtatt. 
 
Kommunedirektøren mener at endringene som er vedtatt i svært liten grad endrer 
reguleringsplanen som ble vedtatt i 2015. Endringen i pkt. 5.4 er kun en rettelse for at 
reguleringsbestemmelsene ikke skal stride mot hverandre. Reguleringsplanen pkt. 4.8 og 
særutskriften tydeliggjør at kommunen ønsket i 2015 å regulere leilighetsbygg og 
kommunen vil ikke endre på gjeldende reguleringsplan. Utdrag fra vedtak datert 19.02.15: 

«Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […]. Svært viktig å 
kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […].»  

 
At leilighetsbygg ikke fremgikk av reguleringsbestemmelsene pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Reguleringsbestemmelsene er utformet slik at eier har en stor frihet til å 
bebygge område etter ønsket behov innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen, 
dvs. leilighetsbygg, skianlegg, skiløype, veg og parkering. Kommunen ønsker ikke på eget 
initiativ å endre reguleringsplanens innhold utover de endringene som ble vedtatt 28.04.22.  
 

• Klager anfører at det tillates langt høyere bygg og utnyttelsesgrad i utsiktslinjene til 
klagers eiendom.  

 
Det er ikke foretatt endringer i reguleringsbestemmelsen pkt. 4.8 vedr. høyde og 
utnyttelsesgrad. Det er gjort en endring vedr. tillatt grunnmurshøyde og utsjakting til 
parkeringsanlegg. Følgende fremgår av pkt. 4.8 etter endringen; 

«Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for 
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved 
utsjakting for porter.  
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller 
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig 
grunnmurshøyder.» 

 
Kommunedirektøren har forståelse for at leilighetsbygg vil kunne påvirke utsikten fra klager 
eiendom, men mener at reguleringsplanen fra 2015 åpnet for bygging av leiligheter samt 
reguleringer av utnyttelsesgrad og høyder for leilighetsbygg. Hvilken utnyttelsesgrad 
utbygger velger å benytte innenfor de ulike byggeområdene står fritt, så lenge de holdes 
innenfor reguleringsbestemmelsens rammer for bygninger. Selv om alle områder som kan 
bebygges med leiligheter har en felles øvre ramme for utnyttelse, står utbygger fritt til å 
velge å bygge ut enkelte områder med langt lavere utnyttelsesgrad. Likeledes også velge å 
bygge delområder der utbyggelses maksimaliseres i tråd med maksimalrammene. 
 

• Klager anfører videre at bebyggelsen vil påføre de et økonomisk tap. 
Kommunedirektøren har forståelse for at bebyggelse rundt kan forringe eiendomsverdien til 
klager. Kommunen er likevel av den oppfatning at rammene for utbyggingen er fastsatt i 
2015. Vedtak dater 28.04.22 var kun en korrigering for å rette opp en mangel og utfylling i 
gjeldende reguleringsplan. Som reguleringsmyndighet kan kommunen i liten grad hensynta 
økonomiske forhold for omkringliggende eiendommer for tap av utsikt.   
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Øvrige kommentarer til klagen 
Klager skriver at de ikke mottok varsel i byggesaken. Kommunen fattet vedtak om tillatelse 
til tiltak i vedtak 08.04.22 der klager ikke ble varslet i byggesaken, og kommunen gjorde 
følgende vurdering av nabovarslingen:  

«Nabovarslet i byggesaken er mangelfult da eiere på gbnr 16/405, 16/406 og 16/407 ikke har 
mottatt nabovarsel. Kommunen har imidlertidig sendt ut nabovarsel i forbindelse med 
mindre endring av planID 201301 Hafjell skianlegg Mosetertoppen. Kommunen vurderer at 
dette nabovaslet erstatter nabovarselett i byggesaken.»  

Kommunedirektøren anser denne vurderingen som uheldig og beklagelig. Klager skulle blitt 
nabovarslet i byggesaken før tillatelse ble gitt. Vedtaket ble opphevet av kommunen den 
08.06.22. Det ble fattet et nytt vedtak om tillatelse til tiltak den 30.06.22 der klager ble 
nabovarslet og klager leverte merknader som ble vurdert av kommunen før tillatelse ble gitt.  
 
Klager ber kommunen gjennomgå byggesaken. Administrasjonen vil behandle klage på 
byggesaken i egen sak.  
 
Videre skriver klager at de ikke har fått svar på henvendelser vedr. reguleringsprosessen. 
Kommunedirektøren mener at klager har fått tilstrekkelig informasjon i 
reguleringsprosessen, selv om det har tatt noe tid før enkelte av henvendelsene er besvart. 
Det er beklagelig.  
 
 
Klage nr. 3 fra Anne Ulset.  
 

• Klager anfører at reguleringsendringen åpner for bruk i strid med intensjonen for 
området (skianlegg).  

 
Endringen i pkt. 5.4 innebærer ikke en realitetsendring av reguleringsplanen da den kun er 
en rettelse for at reguleringsbestemmelsene ikke skal stride mot hverandre. 
Reguleringsplanen pkt. 4.8 og særutskriften tydeliggjør at kommunen ønsket i 2015 å tillate 
leilighetsbygg og kommunen vil ikke endre på gjeldende reguleringsplan. Utdrag fra vedtak 
datert 19.02.15: 

«Det er svært viktig å kunne ha leilighetsbygg […] på SKI/SKT/V/P (Stadion) […]» 
 
At leilighetsbygg ikke ble nevnt i reguleringsbestemmelsene pkt. 5.4 skyldes slurv i 
sluttbehandlingen. Reguleringsbestemmelsene er utformet slik at eier har en stor frihet til å 
bebygge område etter ønsket behov innenfor de rammene som er gitt i reguleringsplanen, 
dvs. leilighetsbygg, skianlegg, skiløype, veg og parkering. Intensjonen og reguleringsplanen 
fra 2015 åpner for at det kan bygges leilighetsbygg på området SKI/SKT/V/P, og 
kommunedirektøren er ikke enig med klager.  
 
 

• Klager anfører at reguleringsendringen er til skade for omkringliggende eiendommer 
og kommunen burde innta nye planbestemmelser for området for å hensynta 
forholdet til naboer (høyde, utnyttelsesgrad osv.). Videre skriver klager at utviklingen 
av området går fra et friluftsområde og et allmenn tilgjengelig skistadion til å bli et 
privat kommersielt leilighetsprosjekt.  
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Kommunedirektøren er enig i at området vil fremstå som mer privatisert dersom det kun 
bygges leiligheter.  Området eies ikke av det offentlige, og eieren kan begrense tilgang til 
området for allmennheten. Selv om de fleste skianlegg er åpne for allmenheten, er det ikke 
et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. Slik reguleringsplanen ble 
utformet i 2015 kan området bebygges på forskjellige måter og eier har stor frihet. Det er 
ikke stilt krav om at området skal inneholde visse typer tiltak, og det blir opp til eier å 
utforme området innenfor planens rammer (leilighetsbygg, skianlegg, skiløyper, veg og 
parkering). 
 
Eier og utbygger av området har innrettet seg i stor grad etter gjeldende 
reguleringsbestemmelser da området er prosjektert og omsøkt. Hensyn til 
forutberegnelighet og innrettelse taler derfor for at kommunen skal opprettholde rammene 
for reguleringen som ble gjort i 2015. Kommunedirektøren kan i liten grad se at 
reguleringsendringen er til skade for omkringliggende eiendommer, da det i 
reguleringsplanen fra 2015 åpner for leilighetsbygg i pkt. 4.8. Reguleringsendringene er kun 
en rettelse av en reguleringsbestemmelse samt at det er inntatt en mindre endring om 
grunnmurshøyde og utsjakting til garasjeanlegg. Bestemmelser om utnyttelsesgrad, møne- 
og gesimshøyde er ikke endret. 
 
Reguleringsendringen ble forelagt berørte parter der de fikk anledning til å uttale seg om 
saken før det ble fattet vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd. Klager sendte 
inn en uttalelse som ble vurdert og kommentert av kommunen før vedtak om endring av 
reguleringsplanen, se vedleggix. Kommunen ønsker ikke å foreta en helt ny regulering av 
området for å gjennomgå formål og bestemmelser på nytt. Planområdet er snart ferdig 
utbygd, og hensynet til forutberegnelighet og langsiktighet taler for at kommunen ikke vil 
gjøre større forandringer i eksisterende plan. Det er derfor ikke ønskelig å gjøre endringer 
vedrørende utnyttelsesgrad, høyder eller formål, og anførselen kan derfor ikke føre frem.  
 
 
Klage nr. 4 fra Tonje Elisabeth Komnæs. 
 

• Klager ber klageinstansen om å gjennomgå saksbehandlingsprosessen. 
  

Reguleringsendringene ble vedtatt etter forenklet saksprosess med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-14. Kommunedirektøren viser til vurderingene ovenfor i klage nr. 1 der 
de rettslige vilkårene i plan- og bygningsloven § 12-14 ble vurdert på nytt.  
 
Klager og andre berørte parter ble forelagt saken før det ble truffet vedtak og de fikk rett til 
å uttale seg. Klager sendte inn en uttalelse som ble vurdert og kommentert i vedlegg 
«GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER».  
 
Klager ber klageinstansen om å vurdere habilitetsproblematikken. To 
kommunerepresentanter ble erklært inhabile til å behandle saken og begge fratrådte ved 

 
ix GJENNOMGANG AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTARER 
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behandlingen. Kommunedirektøren viser til særutskriften der det fremgår begrunnelse og 
hjemmel for inhabilitet. Kommunedirektøren mener at det ikke foreligger feil ved hverken 
habilitetsvurderingene, hjemmel, behandlingen av saken og kommunestyret var vedtaksføre. 
Se klage nr. 1 for en mer utfyllende vurdering av inhabilitet.  
 
Klager skriver at kommunens regulering må være komplett iht. endringer som kreves, og at 
det ikke må drives med dette i små steg. Kommunen vedtok rammene for utbygging av 
området i 2015, og i sluttbehandlingen ble det glemt å oppdatere bestemmelsen i pkt. 5.4 
etter endringer i pkt. 4.8. Reguleringsendringen som ble vedtatt 28.04.22 ble gjort for å rette 
opp denne feilen. En rettelse vil føre til forutsigbarhet ved at reguleringsbestemmelsene blir 
i samsvar med hverandre. Endringen i pkt. 4.8 anses som en mindre endring, og 
kommunedirektøren mener at det er bedre å foreta en slik endring i planprosess fremfor 
dispensasjon da planen uansett skulle revideres.  
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det er begått feil i saksbehandlingsprosessen, og 
plandokumenter blir sendt til klageinstans for gjennomgang.  
 

• Klager skriver at vedtaket ikke er i samsvar med overordnet planverk. 
 
Kommunedirektøren har redegjort for likelydende anførsel i klage nr. 2 fra Henning Odden 
og Anne Lene Sandberg og vurderingen gjengis: 
 
Gjeldende planer fra for området er Kommunedelplan for Øyer Sør vedtatt i 2007, 
reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-id 118) vedtatt i 2009 og reguleringsplan for Hafjell 
Skianlegg, Mosetertoppen (plan-id 201301) vedtatt i 2015. Arealformålet for området 
SKI/SKT/V/P er avsatt til «LNF 4» i Kommunedelplan for Øyer sør og «landbruksområdet» og 
«fritidsboliger/leiligheter» i reguleringsplan for Mosetertoppen. Ved regulering i 2015 ble 
arealformålet endret til SKI/SKT/V/P i reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. 
Kommunen kan endre arealformål i nyere reguleringsplaner. Reguleringsplan for Hafjell 
Skianlegg, Mosetertoppen har vært korrekt behandlet iht. plan- og bygningsloven.  
 
Da reguleringsplanen for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen ble vedtatt 19.02.15 ble det 
motstrid mellom arealformålet i denne og gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen 
vedtatt 28.05.09. Ved motstrid mellom reguleringsplaner går nyere reguleringsplan foran 
eldre reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd. Motstriden oppstod ved 
vedtakelse av reguleringsplanen i 19.02.15 og arealformålet ble ikke endret i vedtak datert 
28.04.22. 
 
 

• Klager skriver at friluftsformålet forsvinner totalt når det bygges med stor tetthet og 
fjerner alle kjennetegn for et skistadion til allmenn benyttelse og tilgjengelighet.  

 
Leilighetsbygg vil føre til at området vil fremstå som mer privatisert, og er enig med klager at 
dersom det kun føres opp leilighetsbygg vil området ikke fremstå som et skistadion til 
allmenn benyttelse og tilgjengelighet. Området er hverken eid eller regulert til offentlige 
formål eller friluftsformål, og eier har en frihet til å bygge ut området innenfor rammene i 
reguleringsplanen (leilighetsbygg, skianlegg, skiløyper, veg og parkering). Slik 
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reguleringsplanen ble utformet i 2015 ble det ikke stilt krav om at området skal inneholde 
visse typer tiltak. Selv om det er normalt at et skistadion er åpent for offentligheten, er det 
ikke et offentlig anlegg der allmennheten har en rett til å oppholde seg. 
Reguleringsbestemmelsene gir en beskrivelse av hvilke tiltak som kan føres opp innenfor 
området, herunder leilighetsbygg. Reguleringsplanen ble i 2015 utformet slik at eier kan 
bygge leilighetsbygg innenfor tillatt utnyttelsesgrad dersom eier ønsker det. Klager kan ikke 
kreve at hele området skal benyttes av allmenheten og være offentlig tilgjengelig.  
 

• Klager anfører at hun vil lide et økonomisk tap som følge av reguleringsendringen, og 
mener at vedtaket tillater høyere bygg med for høy tetthet slik at det ødelegger 
utsikten fra klagers eiendom.  

Det ble ikke foretatt endringer av bestemmelser om høyder og utnyttelsesgrad i vedtak 
datert 28.04.22. Kommunedirektøren mener at denne anførselen gjelder forhold som er 
avgjort i bindende reguleringsplan vedtatt 19.02.15. Dersom kommunen skulle gjort større 
endringer i bestemmelsene knyttet til leilighetsbygg, ville det trolig ikke kunne bli gjort 
gjennom en prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14. Reguleringsendringen som ble 
foretatt i vedtak datert 28.04.22 var å kun for å rette opp åpenbare feil i 
reguleringsbestemmelsene samt å tilføye mindre justeringer av grunnmurshøyde og 
utsjakting til garasjeanlegg.   
 
Kommunen kan ikke legge vekt på at klager vil lide et økonomisk tap som følge av utsikten 
blir dårligere for forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan fra 2015. I et regulert 
område må klager forvente at det føres opp bygninger i tråd med gjeldende reguleringsplan 
og at det kan gå utover utsikten fra klagers eiendom. Generelt kan man ikke forsikre seg om 
at arealer rundt egen eiendom blir regulert og bebygget til andre formål i fremtiden heller. 
 

• Klager anfører at hun ikke er imot enhver utbygging av området, men er imot det 
enorme omfanget kommunens vedtak åpner for i reguleringen.  

Kommunedirektøren mener at leilighetsbygg og rammene for utbyggingen ikke ble vedtatt i 
reguleringsendringen den 28.04.22, men ble vedtatt i reguleringsplanen den 19.02.15. Det 
ble da ikke gjort noen differensiering av utnyttelsesgrad på byggeområder for leilighetsbygg 
og det kombinerte området klagen retter seg mot. Endringen i pkt. 5.4 er en formalitet for å 
rette opp slik at den samsvarer med pkt. 4.8. Endringene i pkt. 4.8 (økt grunnmurshøyde og 
utsjakting til garasjeanlegg) anses som en liten endring som i mindre grad berører naboer. 
Kommunedirektøren kan derfor ikke se at kommunen i vedtak datert 28.04.22 tillater et 
enormt omfang av utbygging som anført av klager.  
 
Øvrige kommentarer til klagen 
Klager ønsker en ny gjennomgang av byggesaken. Klagen vil bli behandlet i egen sak av 
administrasjonen.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren kan ikke se at det foreligger anførsler i klagene som tilsier at vedtak 
datert 28.04.22 skal endres jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Kommunedirektøren tilrår 
at klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune finner ingen av de fire klagene begrunnet og opprettholder sitt vedtak datert 
28.04.22, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet 
for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I ØYER 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/2310     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Forslag til retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
I denne saken skal det tas stilling til om vedlagte forslag til retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune kan vedtas og iverksettes. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok 24.02.2022, saknr. 15/2022, at motorferdselloven delegeres til 
kommunedirektøren. Det ble gitt en bestilling på forslag til retningslinjer for 
saksbehandlingen, som skulle vedtas politisk før delegeringen ble satt i kraft. Den 
tidligere praksisen var at landbrukskontoret mottok søknader og innstilte til vedtak i 
Plan- og miljøutvalget.  
 
Den 16. april 2021 ble lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977 og forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1988 endret. Tidligere kunne 
kommunestyret bare delegere saker etter §5 til kommunedirektøren, hvor §6 etter særlig 
behov måtte behandles politisk. Endringene gjør nå at myndigheten i større grad vil kunne 
delegeres administrativt i kommunen, og alle saker med unntak av prinsippsaker kan 
behandles med delegert myndighet. Avgjørelsen om å delegere motorferdselssaker til 
administrativ behandling var begrunnet med at en administrativ behandling i utgangs-
punktet tar noe kortere tid, i forhold til det å utarbeide et saksfremlegg og vedtak gjennom 
politisk behandling. 
 
Forslaget til retningslinjer innebærer at Plan- og miljøutvalget får alle vedtak som 
referatsaker, samt at utvalget er førsteinstans i klagesaker. Prinsipielle saker innen de ulike 
lovparagrafene behandles i Plan- og miljøutvalget. 
 
Kommunen har plikt til:  
• Å veilede søkere i regelverket.  
• Å behandle søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i 
utmark og vassdrag  
 
Kommunedirektøren har utarbeidet et forslag til retningslinjer vedlagt, på bakgrunn av 
søknader gjennom flere år, med politiske signaler i behandling av sakene. Gjennom disse 
retningslinjene oppfyller kommunen både sin veiledningsplikt, samt gir grunnlag for 
likebehandling. 
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Vurdering: 
Formålet med retningslinjene er å følge opp intensjonene i regelverket for motorferdsel, og 
å forankre ansvar og saksbehandling i Øyer kommune i behandlingen av søknader. 
Retningslinjene skal i tillegg sikre likebehandlingsprinsippet (like saker behandles likt), som 
er et viktig forvaltningsprinsipp. De kommunale retningslinjene er derfor utarbeidet for å gi 
klare føringer for dispensasjoner som kan gis. Retningslinjene skal være til hjelp for søkere, 
slik at de lett kan orientere seg, samt for saksbehandlere og politikere når de behandler 
søknader. Retningslinjene skal derfor ligge lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 
Kommunedirektøren har innhentet innspill fra Øyer fjellstyre om retningslinjene, og ut fra 
dette foreslås det å opprettholde praksisen med forhåndsuttale fra fjellstyret i saker 
gjeldende deres område. 
 
Retningslinjene samordner en streng praksis, men med mulighet for å kunne gi 
dispensasjoner innenfor regelverket i saker der dette er påkrevet.  
 
Kommunedirektøren tilrår at løyver for ervervsmessig kjøring opprettholdes som politisk 
utvalgsbehandling, i tråd med at dette anses å være av prinsipiell karakter. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar vedlagte «Retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune» i henhold til «Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag».  
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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PLANID 202003 - BÅDSTØ - FØRSTEGANGS BEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 202003  
Arkivsaksnr.: 20/3831     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 8.8.2022 
Planbestemmelser, datert 6.7.2022 
Planbeskrivelse, datert 6.7.2022 
ROS-analyse, datert 5.7.2022 
Flom og overvannsvurdering, datert 22.11.2021 
Merknader til varsel om oppstart og planprogram, udatert 
Kulturminneregistrering, datert 20.12.2021 
Referat fra oppstartsmøte, datert 11.8.2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det foreslås at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn og høring.  
 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å 
legge reguleringsplan for Bådstø ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 8.8.2022 og 
bestemmelser datert 6.7.2022. 
 
Saksutredning: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere Bådstø, et område med gjestgiveri og 
camping, nord for Tretten sentrum. 
 
I oppstartsmøtet ble det fra forslagsstiller fremsatt ønske om å regulere inn boligtomter på 
eiendommen. Det er utarbeidet et planprogram for å vurdere et slikt planarbeid, men 
forslagsstiller har ikke ønsket å fremme planprogrammet for fastsetting. Planforslaget som 
nå fremmes til 1. gangs behandling er i tråd med overordnet plan, kommuneplan for Øyer 
(2018). 
 
FORSLAGSSTILLER: 
Planforslaget er utarbeidet av Areal+ AS på vegne av Bådstø AS v/ Egil Fjellstad. 
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BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger lengst nord i Tretten sentrum, 
mellom E6 og Kongsvegen. Stavsplassen er 
nærmeste nabo i sør. Tretten sentrum har i dag 
to adkomster fra E6. Bådstø ligger ved den 
nordre adkomsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANSTATUS OG PLANPROSESS 

Området «Bådstø» består av tre uregulerte 
eiendommer. To av eiendommene er i 
kommuneplan for Øyer (2018) avsatt til næring. 
Den tredje eiendommen er avsatt til boligformål, og 
er i dag boligeiendom eid av tidligere drivere av 
Bådstø. 
 
I oppstartsmøtet ønsket eier av Bådstø AS å få 
vurdert muligheten av å regulere inn ytterligere 
boligtomter ved den eksisterende 
boligeiendommen inne på Bådstøområdet. 

Kommunen ga signal om at det kunne utarbeides et planprogram for dette, som kunne høres 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Dette er gjennomført, men eier av Bådstø 
AS har gått bort fra sitt ønske om boligutvikling, og vil heller regulere området i tråd med 
overordnet plan.  
 
Oppstartmøte ble avholdt 11.8.2020. Varsel om planarbeid og høring av forslag til 
planprogram ble sendt fra Areal+ 30.11.2020 med høringsfrist 25.1.2021. Det kom inn 7 
merknader til varsel om oppstart/høring av planprogram. Merknadene er kommentert i 
planbeskrivelsen og innarbeidet i planforslaget der dette er naturlig for forslagsstiller. 
 
Areal+ sendte 30.11.2021 over forslag til plandokumenter til kommunen. 
Kommunedirektøren har i en tid nedprioritert behandling av private 
detaljreguleringsplanforslag til fordel for arbeid med kommunedelplan for Øyer sør. Nå som 
arbeidet med den planen nærmer seg en ny fase er arbeid med private planforslag tatt opp 
igjen og planen legges nå fram for politisk behandling. 
 
PLANFORSLAGET: 
Planforslaget bærer preg at av det skal ta opp i seg allerede utviklet område, samtidig som 
det skal gi føringer for fremtidig utvikling. 
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Fritids- og turistformål (BFT-områder) 
Det er varierende utnyttelsesgrad og møne- og gesimshøyder tilpasset den utvikling 
grunneier har for arealene. 
 
Det er tenkt å ha områder for korttidsbesøkende campinggjester i ett område (BFT2) og mer 
permanente campingenheter (BFT3 og 4) 
 
BFT5 ønskes utviklet med et større bygg for festivaler/dans mm. 
 
Næringsbebyggelse (BN) 
Veterinærpraksisen på Stavsplassen har fremsatt ønske om å kjøpe mer areal for å utvide sin 
praksis. Det er satt bestemmelser som sikrer et enhetlig utseende med Stavsplassens bygg. 
 
Bolig (BFF) 
Bestemmelser er inntatt for å sikre eksisterende bebyggelse som bolig. 
 
Grønnstruktur 
Det er skilt mellom et område egnet for bruk av nordre Bådstøtjønn, og øvrig grønnstruktur 
som skal bevares uten varige inngrep. Innenfor arealformål GBP (landområde for badeplass) 
kan det gjøres tiltak for å fremme badeplass for allmennheten og gjester på området. 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
I en del av nordre Bådstøtjønn er det tilrettelagt for å kunne ha flytebrygger, sklier etc. 
 
Faresoner 
Faresone støy er vist i plankartet, men det planlegges ikke med ny støyfølsom bebyggelse på 
området.  
 
Faresone flom er vist i plankartet og bestemmelser som sikrer utredning og tiltak ved ny 
bebyggelse innenfor faresonen er inntatt i planbestemmelsene. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det er viktig at bebyggelse som ikke er godkjent tilknyttet offentlig teknisk anlegg får slik 
godkjenning. Dette er sikret med en rekkefølgebestemmelse. 
 
Øvrige plandokumenter 
ROS-analysen har pekt på to elementer som krever tiltak sikret i planmaterialet. Flomsone 
og undersøkelse av marin leire. Dette er hensyntatt i planbestemmelsene. 
 
Flomvurderingen viser at deler av området kan bli oversvømt ved en flom i Losna tilsvarende 
200-års hendelse. Faresonen er inntatt i plankartet. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren finner at planforslaget har tatt hensyn til de forhold som utløste 
planarbeidet, samt merknader gitt i varsel om oppstart. 
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I kommuneplan for Øyer (2018) er det ikke angitt rammer for utnyttelsesgrad og møne- og 
gesimsstørrelser innenfor fritids- og turistformål. Kommunedirektøren finner likevel at 
ønsket utnyttelse angitt i planforslaget kan aksepteres. Det er også til en viss grad gitt 
føringer for utseende og tilpasning til eksisterende bebyggelse i området. 
 
Planforslaget, slik det foreligger, foreslås lagt ut til offentlig ettersyn og høring. 
Kommunedirektøren finner at plandokumentene kan gi gode rammer for utvikling av 
området Bådstø. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å 
legge reguleringsplan for Bådstø ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 8.8.2022 og 
bestemmelser datert 6.7.2022. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON KDP GBNR 35/15/0/0 - GAMLEVEGEN 207 - CARPORT 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: IEIGB 

3440/35/15/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/1772     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, datert 25.5.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Dokumentasjon på sendt nabovarsel, e-post av 28.7.2022 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon fra LNF-formålet for bygging utenom stedbunden næring. Søknaden 
omfatter et tilbygg som carport til et bygg i dag bestående av anneks og carport. Det er tenkt en 
utvidelse av dagens carport med enkel standard og grus som dekke.  
 
Imøtekommelse av søknaden krever også vurdering av om aktsomhetssone for flom vil gjøre seg 
gjeldene for aktuelt tiltak. Aktsomhetssone for jord- og flomskred rammer ikke areal for omsøkt 
carport. 
 
De kumulative vilkårene i plan -og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at 
dispensasjon gis. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn og søknad:  

Det søkes om oppføring av tilbygg til 
eksisterende anneks/carport på gbnr. 35/15, 
Heggero. Det opplyses om at carporten skal 
settes opp i flukt med eksisterende carport 
og at det vil bli enkel standard med 
jord/singel som gulv. Utvidelsen vil utgjøre 
ca. 19 m2. 
 
Carporttilbygget skal ha samme uttrykk som 
eksisterende carport med pulttak med 

ukjent takvinkel.  Gesimshøyde vil være 2,9 m over terreng, tilpasset eksisterende carport. Søknaden 
begrunnes med ønske om biloppstillingsplass under tak.  
 
Om eiendommen: 
Eiendommen ble opprettet ved skylddeling i 1964. Allerede i 1976 viser flyfoto at eiendommen er 
bebygd med flere bygninger og bærer preg av å være en boligeiendom. Eiendommen er uregulert, og 
i kommunedelplan for Øyer sør er eiendommen vist med LNF-formål. Det er rimelig å gå ut ifra at 
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eiendommen i sin tid ble fradelt for boligbebyggelse. Når gjeldende kommunedelplan ikke 
inneholder arealformål LNF-spredt boligbebyggelse må alle tiltak på boligeiendommer i LNFR-
områder behandles som dispensasjonssøknader. Slik er også tilfellet for denne. 
 
Dispensasjonsbehandling  
Å imøtekomme søknaden slik den foreligger betinger dispensasjon fra kommunedelplan Øyer sør for 
bygging/tiltak som ikke er knyttet til stedbunden næring. Videre viser aktsomhetskart at 
byggeområdet rammes av en oppstuvningssone for flomveger fra nord og øst. Dette kunne vært 
vurdert i en byggesak, men siden byggingen er betinget av å få dispensasjon, vurderes det her. 
 
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  
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, jf. pbl. § 19-2 (2). 
 
Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. pbl. § 19-1  
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg 
før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Kommunen finner at søknaden ikke 
direkte berører statlige og regionale myndigheters saksområder.  
 
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser skal høres før vedtak kan fattes. Det er ikke kommet inn 
nabomerknader innen tidsfristen for uttale. 
 
Plangrunnlaget  
Eiendommen, gbnr. 35/15, er uregulert, men avsatt til LNF2 i kommunedelplan Øyer sør (KDP). 
 
Det gjengis fra pkt. 2.1 – Generelt for LNF-områdene: 
2.1.1 «I LNF-områdene tillates bare bygging i tilknytning til stedbunden næring, og som kan 
godkjennes i hht. PBL §§ 81, 86a, 86b og 93. Skal det bygges utenom stedbunden næring skal dette 
tas opp som endring av kommunedelplanen eller som dispensasjon fra denne.» 
2.1.2 «Utvidelse av eksisterende bolig og fritidsbebyggelse kan tillates med hjemmel i PBL. § 20-4, 
andre ledd bokstav c: - Arbeidene skal utføres i samsvar med de generelle bestemmelsene om 
plassering og utforming under pkt. 1.1 og etter bestemmelsene for fritidsbebyggelse under pkt. 1.6. 
(…) Forutsetningen for at det skal gis tillatelse til utvidelser av eksisterende bygg er at disse ikke 
ligger eksponert til i landskapet og ikke innenfor byggeforbudssonen til vassdrag og heller ikke 
kommer i konflikt med registrerte natur-, kulturlandskaps- eller friluftsverdier.» 



  Sak 72/22 
 

 Side 29 av 123   
 

 
 
Det vises videre til kommunedelplanens bestemmelse pkt. 1.1 om plassering og utforming. Disse er 
oppramset i pkt. 1.1.4 – 1.1.14. Det er pkt. 1.1.13 om takform som tiltaket er i strid med. I 
bestemmelsen fremgår at det som hovedregel skal være bruk av saltak på bygninger. I punkt 1.1.12 
fremgår at det for bygninger skal «… legges vekt på samordning av byggelinjer, byggehøyder og 
arkitektonisk uttrykk mellom nabobygninger og naboområder.» 
 
Vurdering: 
Ulike forhold som må vurderes før eventuell dispensasjon kan innvilges drøftes i det følgende. Det er 
i tillegg kjørt analyserapport gjennom kommunens kartløsningen, GLOkart, men det er ikke avdekket 
noe av betydning utover det som beskrives her. 
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp:  
Eiendommen har offentlig vannforsyning, men privat septiktank og spredegrøfter for avløp. Adkomst 
direkte til kommunal veg. Ønsket tiltak har ikke negativ innvirkning på disse forholdene.  
 
Jordvern/landbruksfaglig uttalelse:  
Tiltak vil kun berøre arealer som allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Ønsket tiltak er 
heller ikke å anse som tiltak som medfører driftsulemper som kan vurderes. Det er derfor ikke 
forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. Landbruksfaglig 
uttalelse er derfor ikke innhentet. 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-12: Kommunedirektøren 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. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter. 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 ut over 
eksisterende bebyggelse.  
 
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 
Det er ikke registrert verneverdige eller SEFRAK-registrerte bygninger på eiendommen. 
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
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Samfunnssikkerhet og vassdrag 
Bildet til høyre viser teoretiske flomveier og 
aktsomhetssoner knyttet til disse ved åpne og tette 
stikkrenner. Videre vises med turkis farge at det ved 
ekstrem nedbør kan stuves opp noe vann i 
forsenkning øst for Gamlevegen på eiendommen.  
Dette vil infiltrere i grunnen og fortsette mot vest. 
Planlagt tiltak vil kunne komme i berøring med østre 
del av oppstuvningssona. Konsekvensen av 
oppstuvning vil ikke være av en slik karakter at det 
kan påføre omsøkte tiltak stor skade. Carport, som 
kan likestilles med garasje, kommer i 
sikkerhetsklasse F1. F1 skal tåle nedbør med 20 års 
gjentaksintervall. At carporten planlegges med 
jord/singel som gulv vil ha positiv effekt dersom det 
stuves opp vann eller flomveier kommer til anvendelse.   
 
 
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. 
 
LNF-formålet: 
Imøtekommelse av søknaden vil medføre dispensasjon fra vilkår om at kun tiltak knyttet til 
stedbunden næring skal tillates i LNF-område. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal 
det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet. LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å 
ivareta hensyn til landbruk, natur og friluft. Denne eiendommen er en boligeiendom i LNF og tiltaket 
utfordrer ikke de elementer som særlig skal legges vekt på.  
 
Innenfor LNF-formålet skal det videre tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv. 
Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse hensyn. Samtidig ble det i 
Kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» 
uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjaldt stedbunden næring når kriterier i 
arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og 
trafikk er oppfylt. Disse er ikke utfordret i denne saken. 
 
Tiltaket er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering for eiendommen. 
Bebyggelsen vil utvides noe mot vest, men dette vil ikke medføre ytterligere press på dyrket mark 
eller driftsulemper for landbruket i området. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side.   
 
Saltak som hovedregel: 
Bestemmelse om at saltak som hovedregel skal benyttes utfordres samtidig som det i 
bestemmelsenes punkt 1.1.12 fremføres at «Det skal legges vekt på samordning av byggelinjer, 
byggehøyder og arkitektonisk uttrykk mellom nabobygninger og nabo-områder». 
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Kommunedirektøren legger til grunn at hovedregel om saltak kan fravikes siden punktet over bygger 
opp under at uttrykket skal være likt mellom nabobygninger. Det kan ikke kreves saltak når man skal 
utvide en bygning med pulttak. Hovedregelen kan avvikes i denne konkrete saken.  
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side.   
 
Fordelene må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering  
LNF-formål: 
Fordeler ved å innvilge dispensasjon er at tilbygget oppføres på en allerede bebygd eiendom, på 
eksisterende bygning. Ubebygde arealer berøres i mindre grad. Utbyggingen vil etter det 
kommunedirektøren kan bedømme bli godt tilpasset resten av eiendommen og nærliggende 
eiendommer.  
 
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. Ønsket om å utnytte sin eiendom 
på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens mening altså kunne vektlegges til en viss 
utstrekning. I denne saken er søknaden begrunnet med ønske om å ha bil under tak. Å tilrettelegge 
for en bebyggelse som kan utnyttes på en tilstrekkelig moderne og funksjonell måte er en fordel også 
for senere bruk av eiendommen. 
 
Ulemper som er aktuelle å vurdere i slike saker er påvirkning på allmennhetenes frie ferdsel, utøvelse 
av friluftsliv og driftsulemper for landbruket. Utbyggingen er knyttet til eksisterende bebyggelse og 
vil ikke gå ut over dette. 
Også i denne vurderingen er hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra relevant. 
Vilkåret om at fordelene må være «klart større» enn ulempene, innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Det er ikke ulemper 
knyttet til LNF-formålet for tiltakene som omsøkt. 
 
Ulemper ved å tillate tiltaket er etter kommunedirektørens vurdering små. 
Det bør etter kommunedirektørens mening legges til rette for at familien kan ha en funksjonell 
bosituasjon på eiendommen. Dette er forholdsvis små fordeler i den store sammenhengen, men i 
tilfeller der det er fravær av ulemper kan de tilleggs større vekt. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
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. For boligeiendommer i LNF-områder som kun er i strid med LNF-formålet «på plan-teoretisk 
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grunnlag» bør ikke ansees som presedensskapende. Det er kun i de anledninger der det i praksis er i 
strid med formålet at vurdering av presedens bør komme til anvendelse.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for formål utenom 
stedbunden næring på gbnr. 35/15. Carporten kan oppføres med lik takform som eksisterende 
carport. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP - FRADELING OM OMDISPONERING AV 
GARDSTUN 92/3 OG SETERTUN GBNR 155/1/286 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 092/003  
Arkivsaksnr.: 21/1622     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
73/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon med vedlegg 
Fjellstyret/Statskog sin behandling 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel  
Øvrige dokumenter i ESA-sak 21/1622 
Øvrige dokumenter i ESA-sak 22/2321 
 
Sammendrag: 
Eiendommen gbnr. 92/3 består av fire teiger. En bestående av dyrka mark med bebyggelsen og tre 
skogteiger. Tilhørende seter 155/1/286 består av to teiger i seterområdet Sydda.  
 
Det søkes om full bruksrasjonalisering av garden. Eierne ønsker å dele fra to eiendommer med 
bebyggelse på hhv. alternativ 1 ca. 2600 m² og ca. 1500 m² med eller uten et areal på ca. 1000 m² på 
andre siden av veien mot øst (alternativ 2), samt dele fra seterbebyggelse med tilhørende areal og 
omdisponering til fritidsfeste. Dersom det ikke tillates fradelt i to selvstendige eiendommer ønskes 
subsidiært fradelt ett tunområde på garden. Dette drøftes i saksutredningen som alternativ til det 
som primært ønskes, to eiendommer.  
 
Det søkes også om fortsatt bruk til fritid på bebyggelsen dersom eiendommene fra gbnr. 92/3 tillates 
fradelt. Øvrig landbruksareal ønskes tillagt nærliggende landbrukseiendommer i drift. Det er allerede 
avklart at disse har behov og er interessert.  
 
Søknaden betinges av at det gis dispensasjon fra at det ikke tillates fradeling for andre formål enn 
landbruk. I tillegg at bygningene fortsatt kan brukes og benyttes som fritidsboliger i tråd med 
eksisterende bruk. 
 
De kumulative vilkårene i pbl. 19-2 er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon.  
 
Det tilrås også at nye eiendommer fradelt fra 92/3 kan behandles etter bestemmelsene for LNF 
spredt fritid, og at det ved neste planrevisjon vurderes om arealformål kan endres til LSF. 
Ny eiendom fradelt fra setra 155/1/286 anbefales fortsatt å behandles etter bestemmelsene for LNF-
formål. 
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Saksutredning: 
Om eierforhold 
Hjemmelshavere til eiendommen er Ingrid Fauskrud, Harald Kristian Nymo og Marit Kristine Walløe. 
Det er gitt samtykke fra Fauskrud sine nærmeste pårørende iht. vedlagt e-post til søknad. 
 
Informasjon om eiendommen 
Eiendommen gbnr. 92/3 «Nybakken» er en landbrukseiendom bestående av fire teiger med 
tilhørende seter gbnr. 155/1/286. Eiendommen består av 21 daa dyrkamark, 5 daa innmarksbeite, 57 
daa produktiv skog og 15 daa annet markslag, totalt 98 daa.  
 

 
Kart over alle teigene på garden 92/3. 
 
Eiendommen er bebygd med 7 bygninger. To av bygningene er registrert i matrikkelen som 
«våningshus benyttet som fritidsbolig», en garasje/uthus/anneks knyttet til fritidsbolig, 3 bygninger 
registrert som «annen landbruksbygning» hvorav det ene bygget ligger på jordet og vil følge arealet 
som skal legges til annen landbrukseiendom, ett mindre uthus er ikke registrert i matrikkelen, men 
vises i GLokart.  Gården har ikke hatt fastboende siden 1970, og det ene bygget registrert som 
«våningshus benyttet som fritidsbolig» ble godkjent oppført som hytte i 1977.  
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Kart som viser bygningsmassen på gbnr. 92/3. 
 
Til garden tilhørende seter på Sydda med gbnr. 155/1/286. Den er ikke tinglyst. Den består av to 
teiger, en med bebyggelsen og en seterløkke med en landbruksbygning.  
 

 
Kart som viser teiger og bygningsmasse til seter på Sydda gbnr. 155/1/286.  
 
Søknaden gjelder:  
Det søkes om full bruksrasjonalisering av garden. Eierne ønsker å dele fra to eiendommer med 
bebyggelse fra garden gbnr. 92/3.  Alternativ 1: Tun A på ca. 2600 m² og Tun B ca. 1500 m²  
Alternativ 2: Tun A ca. 2600 m2 og Tun B ca 2500 m2. (ca 1000 m² er på andre siden av veien mot 
øst). Bebyggelsen på tunene er i bruk som to fritidsboliger og ønskes fradelt til eksisterende bruk. 
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Alternativ 1.       Alternativ 2.  
 
Fra setereiendommen på Sydda gbrn 155/1/286 ønskes seterbebyggelsen fradelt med tilhørende 
areal og omdisponering til fritidsfeste.  

 
 
 
Dersom det ikke tillates fradelt i to selvstendige eiendommer ønskes subsidiært fradelt ett 
tunområde på garden. 
 
Øvrig landbruksareal ønskes tillagt nærliggende landbrukseiendommer i drift. Det er allerede avklart 
at disse har behov og er interessert.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel.  
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Lovgrunnlag:  
Søknaden utløser krav om dispensasjon etter pbl. kapittel 19 etter grunngitt søknad. Naboer og 
berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale 
og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, 
plankrav og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelser kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon 
skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
BEHANDLING ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN  
Dersom øvrige krav iht ML og i PBL ellers ikke er oppfylt for fradelingen, vil det ikke bli nødvendig 
med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjøres derfor før vurdering av 
om dispensasjon kan gis.  
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser eller urådigheter: Det er ikke tinglyst heftelser som er av betydning for fradeling av 
omsøkte arealer. Jordskifte har hatt grensegang for skogteig på Smørkampen. Kommunedirektøren 
er ikke kjent med at det foreligger andre forhold på eiendommen som kan være til hinder for 
gjennomføringen.  
 
Eiendomsgrenser: Fradelt areal ligger inntil eksisterende grense mot gbnr. 125/1 og 122/7 som begge 
er usikre og kan avvike flere meter. Disse grensene må klarlegges i forbindelse med fremtidig 
oppmåling, og omsøkt areal bør følge eksisterende og klarlagt grense mot disse eiendommene.  
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Eiendommen var involvert i en jordskiftesak i 2011 der det ble avsagt dom på at skogteig ved 
Smørkampen som grenser mot gnr. 95/6 i nord-øst, gnr. 91/2 i sør, gnr. 92/1 og gnr. 92/5 i nord er en 
del av gnr. 92/3 som nå ønskes overført til annen landbrukseiendom. 
 
Behandling etter plan og bygningsloven (PBL):  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr § 20- 
4. Fradeling av bebygd eiendom må oppfylle krav satt i PBL §§ 26-1, 27-1, 2, 4 og 28-1 flg. 
 
Pbl § 26-1 sier at fradeling av ny grunneiendom må gjøres på en slik måte at det ikke oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Fradelingen må ikke gjøres på en slik måte at det 
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter 
reglene i denne lov. Areal som ønskes fradelt er to enheter med størrelse på ca. 2600 m² og ca. 1500 
m² med eller uten et areal på ca. 1000 m² på andre siden av veien mot øst. Søkers ønske om to 
eiendommer vil ikke føre til uegnede eiendommer etter reglene nevnt ovenfor. Arronderingsmessig 
synes de som fornuftige løsninger. Det er allerede godkjent bebygd to enheter på de ønskede arealer 
for fradeling. 
 
Pbl § 27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp, skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker 
eller dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass. Arealene er 
allerede bebygd, og det opplyses at det er utilstrekkelig vannforsyning for bruk som helårsbolig. Det 
er brønner, og de gir ikke tilstrekkelig vann til helårsbeboelse. Dette er en del av begrunnelsen for at 
søkere ønsker bebyggelsen som fritidsboliger. 
 
Pbl § 27-4. Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal ha lovlig atkomst som er åpen for 
alminnelig ferdsel. Eiendommen har allerede etablert egen adkomst (på sommerstid) via privat vei 
fra Kråbølstuguvegen. Denne tar av fra Sør-Trettenvegen som er fylkesvei. Det legges til grunn at det 
må søkes vegmyndigheten om utvidet bruk. Veien til garden er ikke vinterbrøytet. Det er altså ikke 
helårsvei til eiendommen, og den er i det hele i dårlig stand. Det må sikres fortsatt tillatt bruk av 
denne. 
 
Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur -
eller miljøforhold. Det er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
 
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN:  
Naboer:  
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg 
før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.  
Ingen merknader har kommet. 
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Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Hovedtrekk i uttalelsene gjengis i det følgende. 
 
Statsforvalteren i Innlandet: 
Vi har ikke informasjon om særlige naturverdier i tilknytning til gårdstunet. Gårdstunet ligger ca. 1,5 
km fra Tretten sentrum. Kommunen bør gjøre en vurdering av om det er hensiktsmessig med 
etablering av fritidsboliger sentrumsnært. I denne saken vil imidlertid en omdisponering til 
fritidsformål stadfeste dagens bruk av bygningsmassen.  
 
Setra ligger delvis innenfor buffersonen mot nasjonalt villreinområde jf. Regional plan for Rondane 
Sølnkletten. Eventuelle virkninger for villreinens leveområder må vurderes. For vurdering av effekten 
på omkringliggende miljø og villrein er faktisk bruk viktigere enn formell status og eierforhold. En 
fradeling av tomt vil i seg selv ikke gi uheldige virkninger. En omdisponering av setra til fritidsformål 
kan imidlertid føre til vesentlig endringer i bruk og påvirkning på omgivelsene, noe som vil være 
uheldig.  
 
En tillatelse til fradeling og omdisponering av seterhusene kan også gi en uheldig presedensvirkning, 
og føre til at det etableres flere fritidseiendommer innenfor villreinens leveområder. Statsforvalteren 
anbefaler på denne bakgrunn at det ikke gis tillatelse til fradeling og omdisponering av setertunet til 
fritidsformål.  
 
Innlandet Fylkeskommune: 
Med tanke på kulturlandskapet vil det her ikke være endring da bygg og adkomst allerede 
ligger i landskapet. Seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til utnytting av skog og 
utmarksressurser i landbruket, representerer ofte viktige kulturhistoriske verdier som det er 
viktig å ta vare på og vedlikeholde og det at byggene tas i bruk, og unngår forfall, er positivt. 
 
Fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde kan derimot medføre driftsulemper ved bruk 
av dyrkamarka. Det er flere tilsvarende eiendommer i området og det er derfor viktig at 
kommunen foretar en vurdering av om Sydda som seterområde i framtiden skal være et 
seterområde eller tillate at får et preg av hytteområde. Dette må videre vurderes opp mot 
villreinbestanden i området, jf. Regional plan for Rondane Sølnkletten. Kommuner og andre 
myndigheter har ansvaret for å hindre skade på villreinens leveområder, gjennom bruk av 
plan- og bygningsloven og annet lovverk. Kommunen må vurdere om endring fra seter til 
fritidsbolig vil endre bruken av eiendommen med tanke på ringvirkninger av økt ferdsel på 
villrein. Dersom det vil føre til en annen type bruk som påvirker ferdsel inn i villreinområde vil vi 
fraråde bruksendringen. 
 
Seterbebyggelsen ligger innenfor sone 2 i regional plan for Rondane-Sølnkletten, og 
hensynet til villreinen og dens leveområder skal ivaretas ved behandling av søknaden. Ved 
vurdering av om tiltaket er til skade for villreinen skal kommunen ta utgangspunkt i regional 
plan for Rondane– Sølnkletten. Den regionale planen sier at det ikke skal etableres ny 
fritidsbebyggelse innenfor buffersonen. Det kan vurderes tilbygg, uthus og anneks på 
eksisterende bebygde fritidseiendommer. Det må da foretas en konkret vurdering av hva 
som kan tillates ut fra hensynet til villreinen, bebyggelsens synbarhet og beliggenhet, 
terreng, nærhet til vann og tilpasning til omkringliggende bebyggelse. 
Sommeren 2020 ble det fastsatt ved Kongelig resolusjon en Kvalitetsnorm for villrein 
(Rangifer tarandus)(Lovdata.no).  
 
I mai 2022 kom de første resultatene fra kvalitetsnormen der 6 av de 10 nasjonale 
villreinområdene ble klassifisert til dårlig kvalitet (rødt). Et av disse villreinområdene var 
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Rondane, der leveområde og menneskelig påvirkning (delnorm 3) var det som var 
utslagsgivende, nærmere bestemt funksjonelle trekkpassasjer.  
Fra kvalitetsnormen: "Samlet sett er Rondane et villreinområde med mye utfordringer. Disse er skapt 
av ferdsel og fragmentering pga. veger og annen infrastruktur som hytter, hoteller, turisthytter, 
merka stier og oppkjørte skiløyper." (Rolandsen et. Al. 2022). Dette ferske kunnskapsgrunnlaget 
presiserer ytterligere behovet for å redusere menneskelig ferdsel og fritidsbebyggelse i og rundt 
villreinens leveområder. 
 
Kvalitetsnormen skal være "retningsgivende for myndighetenes forvaltning i alle saker som 
har betydning for villrein og skal gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av 
bestandene og leveområdene, og faktorene som påvirker disse" (lovdata.no). I de nasjonale 
villreinområdene skal villreinhensyn veies særlig tungt (lovdata.no). Skal vi oppnå disse 
målene må vi begrense aktiviteter som påvirker villreinens trekkpassasjer og leveområder. 
En dispensasjon vil kunne medføre presedens for senere saker. Spesielt villrein er sårbar for ferdsel og 
menneskelig aktivitet, og fylkeskommunen mener det er spesielt viktig med 
helhetlig og forutsigbar planlegging i slike områder. Dispensasjoner vil kunne undergrave 
kommuneplanen og den regionale planen som fremtidig styringsverktøy, og vi vil med 
bakgrunn i dette fraråde at det gis dispensasjon til endring av seterbebyggelse til 
fritidsbebyggelse. 
 
Kulturarv 
Ingen merknad til saken. 
 
Samferdsel 
Tunet på eiendommen gbnr. 92/3 har i dag adkomst fra fylkesveg 2556, Sør-Trettenvegen. 
FV2556 har funksjonsklasse E, lokal adkomstveg, med lite streng holdning til avkjørsler. ÅDT ved 
avkjørselen er 150 kjøretøy, og fartsgrensen på stedet er 80 km/h. 
Dersom tunet fradeles og får nytt matrikkelnummer, orienterer vi om at det må søkes om 
utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. Dette med bakgrunn i at det formelt må knyttes en 
avkjøringstillatelse til nytt gnr/bnr. 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, 2022/10703, i søknaden. Utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen kan påregnes 
gitt. 
 
Oppsummert: 
Fylkeskommunen har vurdert saken. Tiltaket vil ikke endre seterlandskapet, tunene ligger der fra før 
og det er ingen nye element å forholde seg til, men bruken av område vil kunne 
endres dersom andelen av fritidsbebyggelse øker i området og dette kan igjen gi uheldige 
konsekvenser for villreinbestanden. Vi ber kommunen vurdere presedensfaren, område sett 
under ett, før avgjørelse om en eventuell dispensasjon blir gitt. Fylkeskommunen vil ikke 
anbefale at dispensasjon gis før konsekvensene for villrein er synliggjort. Dispensasjoner vil 
kunne undergrave kommuneplanen og den regionale planen som fremtidig styringsverktøy, 
og vi vil med bakgrunn i dette fraråde at det gis dispensasjon til endring av seterbebyggelse 
til fritidsbebyggelse. 
 
Vi minner om at et positivt vedtak i denne saken kan skape presedens for lignende tiltak.  
 
Det vil av den grunn være særs viktig at kommunen begrunner hvorfor det eventuelt er riktig å gi 
dispensasjon i denne saken, samt at lovens to vilkår i Plan- og bygningsloven § 19-2 er 
oppfylt. Vurderingene skal fremgå av vedtaket i saken og følge plansaken videre. 
Saken er sendt villreinmyndigheter, kommunen har ikke mottatt uttalelse. 
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Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis: 
 
Landbruksfaglig uttalelse  
Tunet søkes fradelt til to selvstendige enheter på hhv. 1,4 (2,4) og 2,5 daa areal hver. Tun A har en 
fritidsbolig samt tre uthus. Arealet består av delvis bebygd, delvis skogsmark, samt 50 m2 stort areal 
med fulldyrket mark. Tun B inneholder to alternativ, der det ene alternativet inkluderer 1 daa 
skogsmark på nedsiden av gardsvegen. Tun B har en fritidsbolig og en garasje/anneks. Arealet her er 
består delvis bebygd areal og delvis skogsmark.  
 
Setertunet som søkes fradelt består av seterhuset og to uthus. Området rundt er inngjerdet og ligger i 
Gardskart som jorddekt fastmark. Samlet areal er ca. 2,5 daa. 
 
Oppdeling av eiendommer ved bruksrasjonalisering er omdiskutert. Kommunen må i slike saker 
vurdere hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur opp mot hensynet til aktive bruk i alle 
størrelser og deler av kommunen. Ved fradelinger fra landbrukseiendommer er det særlig 
arealressurs- og jordvernet som må vurderes nøye. En må vurdere hver sak individuelt og finne gode 
og praktiske løsninger ut fra de gjeldende forhold. Dette er forhold som behandles særskilt ved 
behandling etter jordlovens delingsbestemmelse i §12. 
 
Landbruksfaglig uttalelse I saker om dispensasjon fra LNF formålet skal en landbruksfaglig uttalelse 
omfatte en redegjørelse for avveiningen mellom landbruksinteressene og interessene for tiltaket. 
Dette er:  
• Konsekvenser for eiendommenes arrondering og drift.  
• Konsekvenser for tilgrensende landbrukseiendommer og naboeiendommer: Brukerkonflikter knyttet 
til støy og lukt eller andre drifts- og miljømessige konsekvenser.  
• Konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønster:  
o Bidrar tiltaket til tydelige utbyggingslinjer mellom landbruks- og utbyggingsområder?  
o Vurdering av presedensvirkningen.  
• Kulturlandskap, herunder konsekvenser for landskapsbildet, biologisk mangfold og kulturhistoriske 
verdier. 
 
Gårdstunet 
Tun A omfatter ca. 50 m2 fulldyrket areal. Iht. §9 i jordloven må ikke dyrka jord brukes til formål som 
ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Ei fradeling som omsøkt betinger derfor samtykke til 
omdisponering. 
 
Tun B har omsøkt to ulike alternativ. Landbrukskontorets vurdering er at det 1 daa store arealet på 
nedsiden av vegen ikke bør deles fra og bli en del av tun B. Hvis arealet fradeles vil det medføre en 
driftsmessig vanskelig løsning for ny eier av skogsmarka på nedsiden av vegen og kan by på 
utfordringer ifm. skogbruksdrifta. Det er videre usikkert om det egentlig er et reelt behov for at 
arealet innlemmes i tunet. 
 
Setra  
I søknaden står det at grense mot vest fastsettes så langt bort det gis rom for. Normal størrelse på en 
fritidseiendom er ca. 1 daa. Kommunedirektøren mener at et areal på 1-1,5 daa bør være tilstrekkelig 
stort. Arealet rundt bebyggelsen på det inngjerdede området ligger i Gardskart som jorddekt 
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fastmark og framstår som mindre brukt areal. Det antas derfor at det ikke er behov for å innlemme 
hele arealet på 2,5 daa i fradelingen av tunet. Det må også legges til rette for adkomst til seterlykkja. 
Siden arealet ligger i Øyer allmenning skal Øyer fjellstyre vurdere opprettelse av fritidsfeste. 
 
Samlet vurdering  
En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde 
både rundt gårdstunet og på setra. Det er påregnelig at det kan oppstå noen driftsulemper ved bruk 
av dyrkamarka. Men tunene ligger der fra før og er ikke noe nytt element å forholde seg til. Planlagt 
ny eier av dyrkamarka rundt gården leier i dag jorda der og det antas at de er kjent med 
driftsforholdene. Planlagt ny eier av seterlykkja driver flere andre arealer like ved. En ser ikke at 
driftsulemper i seg selv er et moment som taler mot dispensasjon. Det bør derimot foretas en 
vurdering av om Sydda som seterområde i framtiden skal være et seterområde eller tillate at får et 
preg av hytteområde. 
 
Søkerne ønsker å fordele gårdstun og setertun mellom seg og den planlagte bruken av bebyggelsen 
skal ikke endres. En kan forvente at fradelingen i mindre grad legger press på framtidige behov om 
fradeling av tilgrensende dyrka marka ift. ønske om å utvide eiendommene. Hadde Nybakken derimot 
blitt solgt som en selvstendig landbrukseiendom kunne en kanskje fått en ny eier som var interessert i 
å ta i bruk eiendommen som helårsbolig. Det ville gitt en positiv effekt mtp. bosettingen i området. 
 
Det vurderes til at kulturlandskapet ikke blir forringet i særlig grad av fradelingen, men at det heller 
ikke er positivt med slike fradelinger. Samlet sett er størrelsen og inndelingen av tunene iht. det man 
normalt tilrår ved bruksrasjonalisering.  
 
Oppsummering 
Etter en landbruksfaglig vurdering kan det gis dispensasjon for fradeling av gardstunet og 
seterbebyggelsen uten at landbruksinteressene i vesentlig grad settes til side. 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-10: Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i 
forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en 
uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12  
 
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter. 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 ut over 
eksisterende bebyggelse. Det er ikke registrert trua art. Det er uansett kun snakk om fradeling og 
muligens eierskifte fram i tid, og det forutsettes at det ikke vil ha negativ 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. 
 
Seterbebyggelsen ligger i utkanten av buffersonen til villreinens leveområde. Det legges til grunn at 
fradeling til fritidsfeste ikke vil føre til større trafikk og bruk av betydning. Det kan stilles spørsmål ved 
eventuelt salg av eiendommen, men arealet forblir LNF.  
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Kultur:  
Det er ikke registrert fredede lokaliteter innen området for søknaden. 
 
Behandling etter jordlov: 
Sammendrag:  
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe søker om å fradele bygninger på 
gårdstunet Nybakken til to matrikkelenheter på hhv. 2,6 daa og 1,5 (2,5) daa areal, samt setra på 
Sydda på ca. 2,6 daa. Det er ingen selvstendig drift på eiendommen i dag og jorda leies bort. 
Landbrukseiendommen mangler vintervei, og har noe begrenset med vanntilgang. Formålet med 
fradelingen er å oppnå full bruksrasjonalisering.  
 
Kommunedirektøren mener delinga vil medføre en god driftsmessig løsning og at arealene kan bli 
bedre utnyttet enn slik forholdene er i dag. Kommunedirektøren mener deling kan tilrås med 
følgende arealfordeling: Gårdstun A ca. 2,6 daa og gårdstun B ca. 1,5 daa. Setra ligger i 
Statsallmenninga og samtykke til fradeling behandles etter fjelloven av Øyer fjellstyre.  
 
Saksutredning:  
Landbrukseiendommen Nybakken eies av tre parter fordelt på fire andeler. Partene søker om å 
fradele bygninger på gårdstunet og på setra. Formålet med fradelingen er å oppnå full 
bruksrasjonalisering, der de beholder bygninger selv mens jordbruksarealene blir solgt til aktive 
gårdsbruk.  
Landbrukseiendommen består av 21 daa dyrkamark, 5 daa innmarksbeite, 57 daa produktiv skog og 
15 daa annet markslag, totalt 98 daa. Av bygningsmasse er det på eiendommen to bolighus registrert 
i Glokart som «våningshus benyttet til fritidsbolig», en «garasje/anneks benyttet til fritidsbolig», tre 
bygninger registrert som «annen landbruksbygning som ikke er næring» og et mindre uthus. Det er 
ifølge søkerne ikke vinterbrøytet vei til tunet på gården og landbrukseiendommen har noe begrenset 
med vanntilgang. Gården har ikke hatt fastboende etter 1970- årene. Til eiendommen hører seter på 
Sydda.  
Tunet søkes fradelt til to selvstendige enheter på hhv. 2,6 og 1,5 (2,5) daa areal hver. Tun A har en 
fritidsbolig samt tre uthus. Arealet består av delvis bebygd areal, delvis skogsmark, samt ca. 50 m2 
stort areal med fulldyrket mark. Tun B inneholder to alternativer, der det ene alternativet inkluderer 
1 daa skogsmark på nedsiden av gardsvegen. Tun B har en fritidsbolig og en garasje/anneks. Arealet 
her er består delvis bebygd areal og delvis skogsmark.  
 
Setertunet som søkes fradelt består av seterhuset og to uthus. Området rundt er inngjerdet og ligger 
i Gardskart som jorddekt fastmark. Samlet areal er ca. 2,6 daa. 
 
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.  
Etter intensjonene til jordlova beskrevet i formålsparagrafen (§ 1), heter det mellom anna at 
«ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga skal vere  
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miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare 
på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter». I dette 
ligger at arealressursene skal forvaltes med tanke på at en i framtida kan få større behov for 
jordbruksjord enn i dag og at det skal utvises aktsomhet med bl.a. fradeling til andre formål enn 
jordbruksproduksjon.  
 
Omdisponering  
Utgangspunktet for bestemmelsen i jordloven § 9 er at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke 
tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må heller ikke disponeres slik at den ikke egner seg til 
jordbruksproduksjon i framtida. Videre i § 9 står: «Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon 
dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal 
det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.  
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
lova skal fremja. Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet 
ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort».  
Vurdering  
 
Ca. 50 m2 av arealet som søkes fradelt skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og det må vurderes 
om omdisponeringen er i strid med arealressursvernet. Hvorvidt det er særlege høve som tilsier at 
landbruksinteressene må vike vil bero bl.a. på hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i saken, hvorvidt 
arealene som skal omdisponeres objektivt sett er egnet til matproduksjon og om det er påregnelig 
med en lønnsom produksjon på arealene.  
Det arealet det er snakk om er et kantareal med fulldyrket mark. Arealet ligger langs med 
ytterkanten av eksisterende jorde og kan synes som en naturlig forlengelse av tun A som søkes 
fradelt. Kommunedirektøren ser det slik at betydningen av å beholde det begrensede arealet som en 
del av landbrukseiendommen synes å være av mindre verdi.  
 
Deling  
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk.  
Fradeling av seterhus til fritidsformål innenfor Øyer statsallmenning behandles etter fjelloven av 
Øyer Fjellstyre på vegne av grunneier Statskog. Da er det ikke nødvendig å behandle selve delingen 
etter jordloven § 12. I forbindelse med fradelinga vil også seterretten frafalles. Kommunedirektøren 
har hatt dialog med Statsforvalteren i saken om lovverket i dette, og Statsforvalteren mener at 
fradelingen likevel bør vurderes etter jordloven § 12.  
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Hensynet til arealressursvernet  
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår  
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller ut av drift.  
Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Gårdstunet  
Tun A omfatter noe skogsmark rundt bebyggelsen. Å innlemme dette arealet til tunet vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Tunet omfatter videre ca. 50 m2 fulldyrket areal. Det arealet det er 
snakk om er et kantareal med fulldyrket mark. Arealet ligger langs med ytterkanten av eksisterende 
jorde og kan synes som en naturlig forlengelse av tun A som søkes fradelt. Kommunedirektøren ser 
det slik at betydningen av å beholde det begrensede arealet som en del av landbrukseiendommen 
synes å være av mindre verdi.  
Tun B omfatter noe skogsmark rundt bebyggelsen. Å innlemme dette arealet til tunet vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Tun B har omsøkt to alternativer, der det ene forslaget er med et 1 daa 
stort areal på nedsiden av vegen. Det vurderes til at arealet på nedsiden av vegen ikke bør deles fra 
og bli en del av tun B. Hvis arealet fradeles vil det medføre en driftsmessig vanskelig løsning for ny 
eier av skogsmarka på nedsiden av vegen, og kan by på utfordringer ifm. skogbruksdrifta. Det er 
videre usikkert om det egentlig er et reelt behov for at arealet innlemmes i tunet.  
 
Setra  
I søknaden står det at grense mot vest fastsettes så langt bort det gis rom for på inntil 2,5 daa. 
Normal størrelse på en fritidseiendom er ca. 1 daa. Øyer fjellstyre behandlet saken etter fjelloven 
den 15.6.2022. De har vedtatt at det kan opprettes festekontrakt på seterhusene til fritidsformål. De 
mener videre at det skal gjerdes av sørvest for husene inntil utedoen. Samlet areal på tomta blir 1 
daa. Resterende areal legges til seterlykkja ved at gjerdet mot denne fjernes. Kommunedirektøren 
støtter denne vurderingen og mener det i tillegg må legges til rette for adkomst til seterlykkja.  
Eiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere 
beiteressursene i området. Dette momentet alene taler likevel ikke sterkt for at fradeling bør frarås.  
Driftsmessig god løsning  
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. Ifølge rundskriv M-2/2021  
kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at løsningen er god.  
Nybakken er et mindre gardsbruk med spredte jord- og skogbruksarealer. Jordbruksarealene rundt 
tunet leies av en nabo som også er i posisjon for å kjøpe disse. En slik løsning vil driftsmessig være 
god. For skogarealene og jordbruksarealer på setra ønsker en annen grunneier med skog og 
jordbruksarealer i samme området å erverve disse, noe som kan gi en rasjonell drift av arealene og 
som er positivt.  
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En konsekvens av fradeling er at det oppstår bolig- og fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde. 
Det er påregnelig at det kan oppstå noen driftsulemper ved bruk av dyrkamarka. Men tunene ligger 
der fra før og er ikke noe nytt element å forholde seg til. Planlagt ny eier av dyrkamarka rundt gården 
leier i dag jorda der og det antas at de er kjent med driftsforholdene. Planlagt ny eier av seterlykkja 
driver flere arealer like ved.  
I avveiningene mellom ønske om rasjonelle bruk og en variert bruksstruktur bør hensynet til 
rasjonelle bruk veie tyngst og at det ikke fradeles et større areal enn det som synes nødvendig for to 
rasjonelle boligtomter. Dette gjør seg særlig gjeldende når det er dyrkamark som ligger inntil tunet. 
Det er i dag ingen egnet driftsbygning på gården for å drive med husdyr, gården mangler adkomstvei 
om vinteren og det er også begrenset med helårs vanntilgang på gården. Dette er momenter som 
taler for fradeling av gardstunet.  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes. 
Ettersom jord og skog skal selges til nærliggende landbrukseiendommer i aktiv drift antas det at 
fradelingen ikke vil føre til en mindre god driftsmessig løsning. Det taler for samtykke til deling.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper  
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper for  
landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved fradeling av bolig- 
eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og andre interesser.  
Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i utgangspunktet 
uheldig å etablere en løsning med en fritt omsettelig boligeiendom tett inntil dyrkamark. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må 
være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om 
det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være 
noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. En kan dermed forvente at 
fradelingen i mindre grad legger press på framtidige behov om fradeling av tilgrensende dyrka marka 
ift. ønske om å utvide eiendommene. Dagens driver av jorda rundt tunet har planer om å erverve den 
og det antas at han er kjent med driftsforholdene. En ser ikke at driftsulemper i seg selv er et 
moment som taler mot tillatelse til deling.  
 
Bosettingshensynet  
Om vurderingene etter § 12 tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en likevel åpne for  
fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. Ettersom en ikke har  
konkludert med at søknaden bør avslås er det ikke nødvendig å drøfte bosettingshensynet i saken.  
 
Øvrige momenter  
Setrer har en sentral plass i landbrukets kulturhistorie, og er slik også en viktig del av 
kulturlandskapet. I denne saken vurderes det til at kulturlandskapet ikke blir forringet. Det er 
imidlertid nasjonale føringer på at seterområder bør forvaltes slik at de holdes mest mulig intakt. 
Derfor er fradelinger på generelt grunnlag ikke positivt for kulturlandskapet.  
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For å sikre at intensjonene om ei bruksrasjonalisering blir gjennomført er det nødvendig å sette vilkår 
som sikrer gjennomføring av delinga fullt ut. Det settes derfor vilkår om at det både må omsøkes og 
kunne innvilges konsesjon for alle landbruksarealene. Kommunen behandler ingen  
konsesjonssøknader uten at det foreligger bindende kjøpsavtale.  
 
Helhetsvurdering  
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. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å kunne slå et mindre 
areal sammen med et større naboareal.  
 
Det vurderes til at tillatelse til deling av gardstun og hytte er i tråd jordlovens formålsbestemmelse 
om 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 driftsmessig gode løsninger. 
Fradeling av gardstun og hytte på Sydda vil ikke sette landbruksinteressene i vesentlig grad til side. 
Hadde Nybakken derimot blitt solgt som en selvstendig landbrukseiendom kunne en kanskje fått en 
ny eier som interessert i å ta i bruk eiendommen som helårsbolig. Det ville gitt en positiv effekt mtp. 
bosettingen i området. 
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Vurdering av dispensasjon for tun til bolig 
 

  
 
Bakgrunn for søknaden: 
Nåværende eiere av gbnr. 92/3 søker om full bruksrasjonalisering av eiendommen. Familiene ønsker 
å overta henholdsvis hvert av de fradelte tunene med bebyggelse dersom søknaden imøtekommes. 
En del av søknaden er også å fradele et areal på setra med tilhørende bebyggelse og omdisponering 
til fritidsfeste. Eiendommen brukes i dag som fritidsboliger. Det opplyses at hverken bebyggelsen 
eller eiendommens beskaffenhet slik den er i dag er egnet til helårsbebyggelse. Gården har ikke vært 
drevet siden 1962, jorda har vært leid bort.  
 
Å skille dyrka mark og skog fra bebygd tun er det som tradisjonelt er hovedformålet med en slik 
bruksrasjonalisering. Også i dette tilfellet er det en hovedbestanddel i søknaden.  
 
Vurdering av dispensasjon for fradeling av tun til bruk som bolig  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4).  
 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke 
vesentlig tilsidesettes.  
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen 
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. Samtidig ble det i Kommuneplanens 
«Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan 
ses positivt på søknader som ikke gjelder stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder 
landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. 
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved 
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt. Et sentralt vurderingstema i LNF-
område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en betingelse at landbruksinteressene 
ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Ved slik fradeling er det viktigst å vurdere og ivareta hensynet bl.a. til arealressursvernet, drifts- og 
miljømessige ulemper for landbruket. En slik fradeling kan medføre begrensninger for 
landbruksdrifta. Her er det påstående bebyggelse, det vil med det ikke være noe nytt element å 
forholde seg til for den som driver jorda rundt. Landbruksfaglig uttalelse har konkludert med at 
landbruksmessige hensyn ikke settes til side på en slik måte at dispensasjon bør nektes i dette 
tilfellet. 
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Bruk som fritidsbebyggelse 
Å imøtekomme denne søknaden vil bety en formalisering av eksisterende bruk. Det har vært to 
selvstendige enheter på eiendommen siden hytta ble bygd i 1977.  Det gamle våningshuset er 
godkjent benyttet som fritidsbolig, og den bruken som allerede har vært med to enheter videreføres. 
 
Fritidsbebyggelse er ikke i tråd med LNF-formålet. Det er heller ikke boligbebyggelse som ikke er 
knyttet til gårdsdrift, som er alternativet. KD antar at fortsatt bruk som fritidseiendommer ikke vil 
stride mer mot formålet enn fritt omsettelige boligeiendommer. Det må antas at bruken framover 
hverken blir større enn mer sjenerende for drift av landbruksarealer i området.  
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene  
I denne saken er mye av formålet med oppdelingen av gardsbruket og fortsatt bruk av eiendommen 
som fritid at dyrka mark og skog skal tilfalle henholdsvis den driftsenhet som allerede leier og driver 
den, og skogen til landbrukseiendommer med teiger inntil som vil føre til driftsmessige fordeler. 
Disse aktuelle kjøpere har allerede sagt seg villige til å kjøpe arealene. Det er utvilsomt en styrke for 
de aktive driftsenhetene å kunne investere og drifte areal man eier i forhold til leieforhold. Det er 
positivt med tanke på drift av arealene. 
 
Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som må vurderes er påregnelige 
drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i området. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må 
være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. 
Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan være aktuelt. Her er det imidlertid 
vurdert dithen at imøtekommelse av denne søknaden om dispensasjon ikke vil medføre merulemper 
som bør tilsi at deling må frarådes. 
 
En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde 
både rundt gårdstunet og på setra. Men tunene ligger der fra før og er ikke noe nytt element å 
forholde seg til. Planlagt ny eier av dyrkamarka rundt gården leier i dag jorda der og det antas at de 
er kjent med driftsforholdene. Planlagt ny eier av seterlykkja driver flere andre arealer like ved.  
 
Den framtidige utbyggingen utenfor sentrumsområdene skal kontrolleres, men for å opprettholde 
bebyggelsen også utenfor sentrum, kan man se positivt på slike fradelinger. I en slik sak vil dyrka 
mark og skog tilfalle landbrukseiendommer i drift. Det er positivt både for deres driftsgrunnlag og for 
drift av arealene. 
 
Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større enheter. 
Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir vanskelig å få tak i 
mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva som er en drivverdig 
størrelse, men det nåværende eier mener om dette bør tillegges en viss vekt i vurderingen. En 
søknad om dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i grunneier/søkers ønsker for egen 
eiendom. Det er bare en viss adgang til å vektlegge dennes personlige ønsker i en 
dispensasjonsvurdering. Generelle areal -og ressursdisponeringshensyn kan og bør imidlertid inngå i 
vurderingen. I dette tilfellet vil en bruksrasjonalisering sett under ett medføre formalisering av en 
bruk som allerede skjer og som sørger for at jordbruksarealer drives samtidig som bygningene bebos. 
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Dyrka mark er meget bratt og noe utilgjengelig, og det er ikke aktuelt for nåværende eiere eller 
etterfølgere å drive den selv. Søker framholder at det er uheldig å se de ikke klarer å holde arealene 
(jordekanter mv.) i slik hevd han ønsker. Det er heller ikke den mest sannsynlige utvikling å anta at 
det blir flere i kommende generasjoner som er interessert i tungdrevne bruk. 
Det opplyses at dyrka mark tilknyttet bruket er tungdrevet og lite egnet til selvstendig drift. Den er 
derimot godt egnet som tilleggsjord for forhøsting og beite til andre bruk i nærheten. Naboene som 
ønsker å kjøpe jorda har slått deler av den og beitet andre deler. Å eie jorda vil naturlig nok være 
insentiv til å gjøre investeringer også. 
 
Iht vedlagte skriv er navngitte eiere av gardsbruk i drift interessert i å overta dyrka mark, men ikke 
skogen. Sistnevnte har Knut Erik Fryjordet sagt seg interessert i å overta skogteigene og seterløkkene 
gbnr. 155/1 fnr. 286. Det opplyses at det ikke er aktuelt for nåværende eiere eller etterkommere å 
drive dette som eget gårdsbruk, det anses formålstjenlig at andre kan overta dette og komme til 
større nytte i framtida også.  
 
Status som fritid 
På gbnr. 92/3 er det to bygninger. Ett våningshus som benyttes som fritidsbolig, og en hytte oppført i 
1977. I tillegg er det fire andre bygninger på eiendommen. Bl.a. «gammelstua», som inneholdt 
skomakerverksted.  
 
Det er ikke vinterbrøytet vei til eiendommen. Det har det heller aldri vært. Det ble brukt hest og 
slede om vinteren og hest og kjerre om sommeren da gården ble drevet fram til 1962. Det har ikke 
vært fastboende på Nybakken siden siste flyttet på sykehjem midt på 70-tallet. Det opplyses at 
husene egner seg best som fritidsboliger, og det må betydelige oppgraderinger til for en eventuell 
helårsbebyggelse. Det er heller ikke ønskelig for dagens eiere med etterfølgere. De er veldig opptatt 
av å beholde eiendommen i familien og holde den i hevd som i den senere tid. Det er ønskelig å 
formalisere den bruk som har vært og er. Som påpekt av regionale og statlige høringsinstanser er det 
i utgangspunktet ikke ønskelig med fritidsbebyggelse såpass nært sentrum som her. Forhold ved 
eiendommen som nevnt ellers her, gjør den imidlertid dårlig egnet til helårsbeboelse både 
bygningsmessig og hva gjelder infrastruktur. Kollektivnettet er svært begrenset, men det er anlagt 
bussterminal med parkering i Tretten sentrum. 
 
Husene er for små som helårsboliger for en familie. De er små og upraktiske. Videre har husene 
utilstrekkelig vannforsyning som helårsbeboelse. Det er brønn, og ved lav grunnvannsstand er det 
ikke nok vann selv til den bruken som er i dag.  
 
Iht. pbl. § 19-2 er det adgang til å legge vekt på generelle areal -og ressursdisponeringshensyn. Det vil 
si at det ikke skal legges vekt på hensyn som er knyttet direkte til personlige forhold. 
Dersom deres ønskede alternativ med to selvstendige eiendommer ikke godkjennes, er alternativet 
at de to godkjente bebygde enhetene fradeles som en eiendom. Det som da kan komme på tale, med 
få hindringer i lov om eierseksjoner, er at enhetene seksjoneres. Dette er ikke ønskelig hverken ut fra 
planhensyn eller eiendomsstruktur. Heller ikke på grunn av etterfølgende oppfølging og 
byggesaksbehandling mv. 
 
I nærheten av eiendommen er det både eiendommer med arealformål LNF spredt bolig og spredt 
fritid. Gjennom vurderingen av forhold i denne behandlingen har kommunedirektøren kommet til at 
eiendommen gbnr. 92/3 bør behandles i tråd med bestemmelsene for LNF spredt fritid, og at den 
vurderes lagt til dette formålet ved neste planrevisjon som omsøkt. 
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Konklusjon: Gbnr. 92/3 kan behandles etter bestemmelsene for arealkategori LNF spredt fritid, og 
vurderes endret til dette arealformål ved neste revisjon av kommuneplanen. 
 
Konklusjon: fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Alt. 3. arealet som ønskes fradelt til tomteområde 
Subsidiært ønsker søkerne å fradele et område med formål salg av tomter på sikt.  
 
Når det gjelder hensyn bak LNF-formålet er det rimelig å anta at å fradele dette arealet vil medføre 
en driftsmessig ulempe for eier/driver av skogsarealet på nedsiden av vegen. 
 
Det er heller ingen åpenbare fordeler av areal -og ressursdisponeringsart. Det kan ikke sies at 
fordelene er klart større enn ulempene ved å tillate fradeling av dette arealet. 
 
 
Vurdering av dispensajon Gbnr. 155/1/286 Fradeling av inntil ca. 2600 m² med bebyggelse og 
omdisponering til fritidsfeste 
 
Bakgrunn for søknaden 
Setra er ikke tinglyst. Bygningene er registrert som seterhus, arealformål LNF. 
 
I forbindelse med bruksrasjonalisering/opphør av eksisterende jordbruk, søkes det om at også feste 
av seter på Sydda gjøres om til fritidsfeste, og at jorda på setra legges til en annen bruksenhet, 
fortrinnsvis dem som delvis har brukt seterjorda som beite. Dersom hun ikke ønsker dette, har Knut 
E. Fryjordet på Strangstad ifølge søker antydet at han kan tenke seg denne muligheten. 
 
Etter intern avtale mellom de nåværende eiere av Nybakken, skal fritidsfeste av seterhusene overtas 
av en av dem.  
 
Søknaden utløser krav om dispensasjon for å endre bruken fra seter til fritidsfeste. 
 
I søknaden står det at grense mot vest fastsettes så langt bort det gis rom for. Normal størrelse på en 
fritidseiendom er ca. 1 daa. Etter en landbruksfaglig vurdering bør et areal på 1-1,5 daa være 
tilstrekkelig stort. Arealet rundt bebyggelsen på det inngjerdede området ligger i Gardskart som 
jorddekt fastmark og framstår som mindre brukt areal. Det antas derfor at det ikke er behov for å 
innlemme hele arealet på 2,5 daa i fradelingen av tunet. Det må også legges til rette for adkomst til 
seterlykkja. Siden arealet ligger i Øyer allmenning skal Øyer fjellstyre vurdere opprettelse av 
fritidsfeste. 
 
Bygningsmessige forhold 
Så langt vi har informasjon om, er bebyggelsen av enkel standard, dvs. uten innlagt vann, avløp og 
strøm. Det legges til grunn at dette er bygg som er lik annen tilsvarende enkel men velfungerende 
fritidsbebyggelse, som det finnes mye av i kommunen og ellers. 
 
Samfunnssikkerhet, kulturvern og naturmangfold: 
Det er ikke forhold knyttet til samfunnssikkerhet eller kulturvern som berøres av søknaden. Setra 
ligger i ytterkant av buffersonen til villreinens leveområde. 
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Friluftsliv: 
Området er registrert som svært viktig friluftsområde. Dette innebærer blant annet tilrettelegging for 
ferdsel i området, og dette blir ikke utfordret av tillatelse til omgjøring til fritidsfeste. 
 
Statskog/fjellstyrets behandling: 
Vedtak følger nedenfor. Behandlingen i sin helhet er vedlagt saksframstillingen. 
 

 

      
 
Vurdering av dispensasjon for å endre bruk som fritidseiendom 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke 
vesentlig tilsidesettes. 
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Å etablerere fritidsfester i seterområder er ikke i tråd med LNF-formålet. I dette tilfellet har 
nåværende eier ikke brukt setra i landbrukssammenheng i sin eiertid. Planlagt ny eier av seterlykkja 
driver flere andre arealer like ved. En ser ikke at driftsulemper i seg selv er et moment som taler mot 
dispensasjon, og det legges til grunn at omdisponering av denne til fritidsformål ikke vil sette 
hensynene bak LNF-formålet vesentlig til side. Omsøkt seter ligger litt for seg selv, og det er lite trolig 
at det vil føre til problemer for landbruksdrift i området. Nybakken har ikke vært drevet som 
selvstendig bruk siden 1962, og jorda på setra har blitt benyttet av to andre seterbrukere på 
Holmsetra og Sydda. Det er ikke avdekket spesielle utfordringer ved å opprette fritidsfeste.  
 
Setra ligger i ytterkanten av buffersone tilknyttet villreinens leveområde. Det antas at omdisponering 
ikke vil komme i konflikt med dette. Det presiseres fra høringsinstanser at eventuell påvirkning på 
villreinen må vurderes før det eventuelt gis dispensasjon.  
 
Høringsmyndigheter framhever at fritidsformål på setra frarådes, på bakgrunn av hensynet til villrein 
og fare for undergraving av kommuneplanen og den regionale planen som fremtidig styringsverktøy. I 
tillegg vektlegges uheldig presedensvirkning. KD anbefaler at arealformål fortsatt forblir LNF, men at 
omdisponering til fritidsfeste ikke vil medføre økt bruk på en måte som vil utfordre villreinens 
leveområde. KD er også klar over at en stykkvis nedbygging/økning av trafikk samlet sett er 
utfordringen, og særlig ved overordnet arealdisponering må det eventuelt strammes inn. 
 
Frem til lovendringen hadde § 19-2 et fjerde ledd som inneholdt bl.a. at kommunen ikke burde 
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  
I lovforarbeidene er følgende uttalt: 
«Dersom nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt, så kan det ikke gis dispensasjon, 
jf. foreslåtte endring i andre ledd første punktum. Hvis interessene er til stede, men ikke oppfyller 
kravet om vesentlig tilsidesettelse, skal fortsatt uttalelser fra regionale og statlige myndigheter  
inngå i kommunens samlede vurdering i en dispensasjonssak, deriblant i vurderingen av om 
fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene.» 
 
Nasjonale og regionale interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt i denne saken. Deres uttalelser 
kommenteres nærmere i bestemmelsens andre vilkår. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen settes ikke vesentlig til side 
 
Fordelene skal være klart større enn ulempene  
 
Å opprette fritidsfeste på setereiendommen er et ledd i bruksrasjonaliseringen som ligger til grunn 
for søknaden. Ifølge søker er det viktig at denne også kan fortsette å være i deres eie. Med tanke på 
kulturlandskapet vil det her ikke være endring da bygg og adkomst allerede 
ligger i landskapet. Seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til utnytting av skog og 
utmarksressurser i landbruket, representerer ofte viktige kulturhistoriske verdier som det er 
viktig å ta vare på og vedlikeholde og det at byggene tas i bruk, og unngår forfall, er positivt. 
 
Å etablere fritidsfester i seterområder må vurderes med tanke på området som helhet. På Sydda er 
det tidligere fradelt to setre som har blitt fritidsfester. 
 
Det uttales fra høringsmyndigheter at dispensasjoner vil kunne undergrave kommuneplanen og den 
regionale planen som fremtidig styringsverktøy, og at det med bakgrunn i dette frarådes at det gis 
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dispensasjon til endring av seterbebyggelse til fritidsbebyggelse. KD anbefaler at det opprettes 
fritidsfeste på setereiendommen, men at arealformål forblir LNF. Det kan ikke sies at denne saken 
bidrar i stor grad til å undergrave planen som styringsverktøy. 
 
Høringsinstanser uttaler at det ikke er selve fradelingen eller formelle eierforhold som er det mest 
avgjørende her, men omdisponering til fritid og muligheten for økt bruk og påvirkning på 
omgivelsene. Kommunedirektøren mener derimot at det er fradelingen som kan være en utfordring, 
siden den nye enheten da vil bli fritt omsettelig. Dette kommenteres nedenfor, om faren for 
presedens. Det er ikke stor grunn til å anta at en formalisering av dagens bruk som fritidseiendom for 
seg vil medføre slik påvirkning på villreinen at fradeling bør nektes.  

Den regionale planen sier at det kan vurderes tilbygg, uthus og anneks på 
eksisterende bebygde fritidseiendommer. Det må da foretas en konkret vurdering i det enkelte 
tilfellet. Det vil ikke etableres ny infrastruktur, nye tiltak eller andre inngrep som forverrer 
situasjonen. En utvidelse av bebyggelsen kunne være mer utfordrende å godta. Dersom det skal 
utføres tiltak på eiendommen må behandling fortsatt underlegges bestemmelsene for LNF-formål, og 
høringsinstanser vil på nytt bli involvert. Det er bl.a. uttalt fra høringsinstanser at Spesielt villrein er 
sårbar for ferdsel og menneskelig aktivitet. Med dette som bakgrunn er KD av den oppfatning at 
ferdsel og menneskelig aktivitet ikke blir større som følge av imøtekommelse av denne søknaden. 
Kommunedirektøren kan ikke se andre ulemper av betydning.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
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.  
 
Saker av denne typen vurderes alltid selvstendig, og de vil som regel ha individuelle forskjeller. Ved 
siden av dette skal det nevnes at det er gitt dispensasjon i flere lignende saker, og uten at det 
kommer signaler fra politisk hold om kursendring bør denne saken behandles på samme måte. Dette 
gjelder også for omdisponering av setra, etter KDs syn. Dette er noe som må vurderes på et annet 
nivå, i planarbeid/revisjon der ønsker for utviklingen for fjellområdene generelt, og dette området 
spesielt kan styres. Da må villreininteressene stå helt sentralt, som påpekt i høringsuttalelser også. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Harald 
Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe (Gudrun Walløes etterlatte) om 
fradeling av gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige 
grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og tun B 1,5 daa areal. 
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2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til omdisponering 
av ca. 50 m2 daa fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen med tun A i Nybakken 
g/bnr 92/3 i Øyer. 

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge konsesjon 
for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for alle 
landbruksarealene. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter pbl.:  
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 5.1 B at det i LNFR-område ikke  
tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål  
enn landbruk.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt to bebygde grunneiendommer. Tun A på ca 2600 
m2, og Tun B på ca. 1500 m2 med bruk av grunn som fritid, og bruk av bygninger som 
fritidsbolig iht alternativ 1 på vedlagte kart. Eiendommene godkjennes benyttet iht 
kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt fritid frem til neste revisjon av 
Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense mot gbnr. 125/1 og 122/7 skal følges, 
og dersom disse vises med stor unøyaktighet i kartet kan det medføre mindre endringer i 
arealstørrelsen på eiendommene. 

2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan endre 
bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF. 

 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra  
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke  
tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål  
enn landbruk.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt med en grunneiendom på ca. 4100 m2 med bruk 
av grunn som fritid og bruk av bygninger som fritidsbolig. Eiendommen godkjennes benyttet 
iht kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt fritid frem til neste revisjon av 
Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense mot gbnr. 125/1 og 122/7 skal følges, 
og dersom disse vises med stor unøyaktighet i kartet kan det medføre mindre endringer i 
arealstørrelsen på eiendommene. 

2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan endre 
bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF, og 
behandles i tråd med disse bestemmelsene i KP. 
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Alternativ 3 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra  
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i  
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse  
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over.  
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, som beskrevet ovenfor. 
(dette alt. må begrunnes selvstendig) 
 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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GBNR. 137/9 - BEHANDL. AV  DISPENSASJON FRADELING AV NY GRUNNEIENDOM TIL 
FRITID OG NY GRUNNEIENDOM TIL BOLIG 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 137/009  
Arkivsaksnr.: 22/175     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
74/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, fradeling med relevante vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Andre saksdokumenter i sak 22/175 
Kommuneplanens arealdel 
 
Sammendrag: 
Eiendommen gbnr. 137/9 består av fire teiger. En er gårdstun med bebyggelse, en skogteig, en dyrka 
mark og en teig med hyttebebyggelse på Musdalssæter. 

 
 
Det søkes om fradeling av ny grunneiendom fra gbnr. 137/9. Det er ikke selvstendig drift på 
gardsbruket, jorda er leid bort. Eierne ønsker å dele fra to nye eiendommer med bebyggelse. Den 
ene på ca. 3500 m² til boligformål og en på ca. 1900 m² med fritidsbebyggelsen på Musdalssæter. 
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Den planlagte boligeiendommen er ifølge kartvedlegget til søknaden på 3,5 daa areal, men etter 
kommunedirektørens vurdering fra Gardskart er omsøkt areal kun 3,2 daa. Den består av 2,7 daa 
bebygd areal, 0,2 daa skogsmark, 0,02 daa fulldyrket areal og 0,3 daa jorddekt fastmark.  

 
 
 
 
Det søkes også om at boligeiendommen kan utnyttes i tråd med bestemmelsene i arealkategori LNF 
spredt bolig, og legges til dette formålet ved neste revisjon av arealplanen.  For hytteeiendommen 
søkes det om utnytting i tråd med bestemmelsene for LNF spredt fritid, og at arealet legges til dette 
formålet ved neste revisjon av KP. 
 
Formålet med fradelingen er å oppnå full bruksrasjonalisering, der jord -og skogbruksarealer ønskes 
solgt til nabogård som i dag leier jorda. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 5.1 at det ikke 
tillates fradeling for andre formål enn landbruk. 
 
De kumulative vilkår er oppfylt, og kommunedirektøren anbefaler at det gis dispensasjon.  
Dersom det gis dispensasjon anbefaler KD at boligeiendommen tillates utnyttet i tråd med 
bestemmelsene for LSB. Det anbefales at fritidseiendommen fortsatt er underlagt bestemmelsene 
for LNF.  
 
Saksutredning: 
Informasjon om eiendommen 
Eiendommen gbnr. 92/3 «Granli» er en landbrukseiendom bestående av fire teiger, totalt 120,2 daa, 
hvorav 17,7 daa dyrka mark, 5,7 daa ubebygd areal, 85,3 daa skog og 11,5 daa annet areal. 
 
Tunet er bebygd med bolighus, våningshus, landbruksbygning og garasje/uthus til bolig. 
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Tilhørende seter ligger på Musdalssætra. Matrikulert med samme gbnr. 137/9 som gardstunet. 
Bebyggelsen er registrert som fritidsbygg og garasje/uthus til fritidsbolig.  

 
 
Plangrunnlag:  
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. 
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Lovgrunnlaget:  
Plan og bygningsloven (PBL): Fradeling av areal er søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan 
forstås av tiltakshaver j.fr § 20-4. Fradelt eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 
28-1. 
 
Matrikkelloven (ML):  
Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning. Dersom nye enheter berører eksisterende grenser, må disse klarlegges før de 
kan legge føringer for størrelser på arealene. Den som utfører oppmålingsforretningen skal i tillegg 
ivareta interessene til alle parter, og i det ligger det at dersom det foreligger heftelser eller 
urådigheter, som er til hinder for gjennomføring av oppmålingsforretningen, må dette avklares før 
samtykke til fradeling kan gis.  
 
Jordloven ( JL):  
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet. Hva 
som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår 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 driftseller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell 
inn under formålet i jordlova.»  
Fjerde ledd sier følgende: «Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, 
kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.»  
Dersom fradeling gjelder dyrka eller dyrkbar jord kan det ikke samtykkes til deling uten forutgående 
samtykke til omdisponering etter jordloven §9. Loven sier bl.a. at «Dyrka jord må ikkje brukast til 
føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje 
vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon 
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dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal 
det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.» 
 
Krav til dispensasjon (PBL)  
Fradeling er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og utløser krav om 
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. 
Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres 
fagområder anses berørt.  
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 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. 
 
BEHANDLING av øvrige forhold etter PBL og ML:  
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser/ urådigheter  
På eiendommen er det tinglyst flere rettigheter og heftelser, men ut fra heftelsenes innhold er ingen 
klart til hinder for gjennomføring av fradeling, men grunneier bør slette heftelsene som ikke gjelder 
på arealet fra de nye eiendommene. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger andre 
forhold på eiendommen som kan være til hinder for gjennomføringen.  
 

• Gardstunet: Omsøkte areal følger eksisterende eiendomsgrense mot vest. Denne grensen er 
ikke koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger 
eksisterende grense i marka. Øvrig har ny eiendom en naturlig avgrensning rundt 
eksisterende bebyggelse.  

• Tunet på seter/fritidseiendom: Omsøkt areal følger eksisterende grense mot øst. Denne 
grensen er ikke koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom 
følger eksisterende grense i marka. Mot vest ligger det et uregistrert sameie gbnr 0/0. Det er 
en stor fordel at det settes igjen en korridor både for fremkommelighet til skogen og ha god 
avstand mot sameiet. Dersom gbnr 137/9 har en andel i sameiet bør det sikres at denne 
andelen følger arealet som tillegges landbrukseiendom i drift.  
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Ønsket areal bebygd gardstun. Ønsket areal bebygd fritidseiendom/sæter  
 
Behandling etter plan -og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr § 20- 
4. Fradeling av bebygd eiendom må oppfylle krav satt i PBL §§ 26-1, 27-1, 2, 4 og 28-1 flg.  
Pbl § 26-1 sier at fradeling av ny grunneiendom må gjøres på en slik måte at det ikke oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Fradelingen må ikke gjøres på en slik måte at det 
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter 
reglene i denne lov.  

• Gardstunet: Omsøkt areal er bebygd og har en størrelse på ca. 3200 m². Søkers ønske vil ikke 
føre til uegnede eiendommer etter reglene nevnt ovenfor. Arronderingsmessig synes det 
som en fornuftig løsning. Omsøkt areal følger eiendomsgrensa i vest, noe som vurderes som 
naturlig. Eiendomsforhold blir ikke forverret og en unngår at det gjensettes arealer som blir 
ugunstig å drive.  

• Fritids-/setertunet: Omsøkt areal er bebygd og har en størrelse på ca. 1900 m². 
Arronderingsmessig synes omsøkt areal som en fornuftig løsning. Den er relativt stor i 
forhold til eksisterende eiendommer rundt. Men omsøkt areal følger dels grense mot 
naboeiendommer mot øst, og mot sør går arealet ned til Musdalsetervegen for å ivareta 
egen adkomst. Omsøkt løsning anses i det hele som en god eiendomsstruktur, og vil ikke føre 
til en uegnet eiendom etter reglene nevnt ovenfor.  

 
Pbl § 27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp: skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker 
eller dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass. 

- Gardstunet er allerede bebygd og fradelingen vil ikke gi en annen bruk enn dagens. Det 
opplyses at eiendommen har vann fra egen brønn, samt privat avløp. Utslippstillatelse er 
tidligere gitt.   
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- Fritids-/setertunet er allerede bebygd, og fradelingen vil ikke gi en annen bruk enn dagens. 
Det opplyses at eiendommen har vannforsyning fra brønn og privat avløp. Løsningen er 
tilfredsstillende for fritidsboliger i området.  

 
Pbl § 27-4 Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal ha lovlig atkomst som er åpen for 
alminnelig ferdsel.  

- Gardstunet har godkjent atkomst, på egen grunn frem til offentlig veg åpen for 
allmennheten. Deler av vegen vil ligge igjen på hovedbølet etter at tunet er fradelt og vegrett 
til ny fradelt eiendom bør tinglyses som en heftelse på gbnr 137/9.  

- Fritids-/setertunet har avkjøring til eiendommen som allerede er godkjent, og veg inn til 
fritidsboligen skjer over egen grunn. Adkomstvegen beholdes på arealet som fradeles, og 
veiretten/adkomstrett vurderes uendret, og skal benyttet i tråd med allerede eksisterende 
rett.  

 
Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur - 
eller miljøforhold.  

- Det er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
 
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN 
 
Forhold av betydning for om 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 hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg 
før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8 
 
Naboer  
Det er sendt nabovarsling til aktuelle, ingen merknader har kommet.  
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter: 
Statsforvalteren i Innlandet  
Vi minner om at kommunen i sin behandling av saken også skal vurdere tiltaket etter 
naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige beslutningstaking, jf. nml §§ 8-12. De vurderingene 
som kommunen gjør, skal framgå av vedtaket. Vi er ikke kjent med at det er registrert særlige 
naturverdier på de aktuelle tomtene.  
 
Kommunen har gjort relevante vurderinger knyttet til arrondering av tomtene, og konsekvenser for 
tilgrensende landbrukseiendommer. Statsforvalteren forutsetter at de nye tomtene avgrenses slik at 
dyrka jord ikke blir berørt, slik det er beskrevet i kommunens oversendelse.  
Vi har ingen vesentlige merknader til saken ut over dette. 
 
Innlandet Fylkeskommune  
Plan 
Eiendommen er avsatt til LNFR-område i KPA og søknaden krever dispensasjon fra 
bestemmelse 5.1 der det ikke tillates fradeling for andre formål enn landbruk. 
I denne saken er formålet med oppdelingen av gardsbruket og endring av formell status på 
eiendommen at dyrka mark og skog skal tilfalle henholdsvis den driftsenhet som allerede 
leier og driver den, og skogen til landbrukseiendommer med teiger inntil som vil føre til 
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driftsmessige fordeler. Dette er positivt med tanke på drift av arealene, selv om 
interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan bli aktuelt. 
 
Avklaring angående langsiktig utbyggingsmønster i området er viktig ved rullering av KPA, 
og det bør foretas en vurdering av om området Musdalsæter i framtiden skal tillate ytterligere 
fradelinger i tillegg til de arealer som allerede er regulert til fritidsbebyggelse. 
Fylkeskommunen støtter kommunens vurdering av saken og har ingen planfaglige 
merknader utover dette. 
 
Kulturarv 
Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at foreslått fradeling vil komme i konflikt med 
kulturminner. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks 
stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov 
om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om 
tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
I oversendelsen fra kommunen opplyses det om at man ønsker at gårdstun og fritidsbolig 
skal legges som henholdsvis arealformål LSB og LSF ved neste rullering av kommuneplanen og at 
eiendommene kan behandles etter disse formålenes bestemmelser inntil ny rullering foreligger. Vi 
gjør oppmerksom på at disse arealene ikke er avklart i henhold til undersøkelsesplikten i 
kulturminnelovens §9. Vi forventer følgelig at tiltak som kan komme i 
berøring med automatisk fredete kulturminner, også kulturminner som per i dag ikke er kjent, skal 
oversendes kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen for uttalelse. 
 
Samferdsel/vegmyndighet 
Tunet på eiendommen gbnr. 137/9 har i dag direkte adkomst fra fylkesveg 2564, Polavegen. 
FV2564 har funksjonsklasse E, lokal adkomstveg, med lite streng holdning til avkjørsler. ÅDT 
ved avkjørselen er 100 kjøretøy, og fartsgrensen på stedet er 80 km/h. 
Dersom tunet fradeles og får nytt matrikkelnummer, orienterer vi om at det må søkes om 
utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. Dette med bakgrunn i at det formelt må knyttes en 
avkjøringstillatelse til nytt gnr/bnr. 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, 2022/11493, i søknaden. 
 
Oppsummert: 
Fylkeskommunen har vurdert saken og vil ikke gå imot at det gis dispensasjon som omsøkt. 
Kommunen har gjort en grundig vurdering av søknaden og konsekvenser for 
tilgrensende landbrukseiendommer. Vi minner om at et positivt vedtak i denne saken kan 
skape presedens for lignende tiltak. Det vil av den grunn være særs viktig at kommunen 
begrunner hvorfor det eventuelt er riktig å gi dispensasjon i denne saken, samt at lovens to 
vilkår i Plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. Vurderingene skal følge plansaken videre 
og fremgå av vedtaket i saken. 
 
Landbruksfaglig uttalelse  
I saker om dispensasjon fra LNF-formålet skal en landbruksfaglig uttalelse omfatte en redegjørelse 
for avveiningen mellom landbruksinteressene og interessene for tiltaket. Disse er:  
• Jordvern  
• Konsekvenser for eiendommenes arrondering og drift.  
• Konsekvenser for tilgrensende landbrukseiendommer og naboeiendommer: Brukerkonflikter 
knyttet til støy og lukt eller andre drifts- og miljømessige konsekvenser.  
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• Konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønster:  
o Bidrar tiltaket til tydelige utbyggingslinjer mellom landbruks- og utbyggingsområder?  
o Vurdering av presedensvirkningen.  
• Kulturlandskap, herunder konsekvenser for landskapsbildet, biologisk mangfold og kulturhistoriske 
verdier.  
 
Boligeiendommen: 
Omsøkt areal følger eiendomsgrensa i vest, noe som vurderes som naturlig. Området omfatter videre 
noe jorddekt fastmark nord for tunet. Å innlemme arealet til boligeiendommen vil gi en fornuftig 
arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir ansett som 
urasjonelt å drive.  
Arealet omfatter 20 m2 med fulldyrket mark. Iht. §9 i jordloven må ikke dyrka jord brukes til formål 
som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. I denne saken er arealet så begrenset at det anses som 
ikke nødvendig å trenge samtykke til omdisponering.  
 
Fritidseiendommen: 
 Fritidsboligen på Musdalsætra er i matrikkelen registrert som fritidsbygg og ikke seterhus. Siden det 
ikke finnes andre fritidshus eller seterhus på landbrukseiendommen vil det være naturlig å vurdere 
fritidshuset på lik linje som et seterhus.  
Omsøkt område følger eiendomsgrensa langs den østre kanten mot naboeiendommene 137/45, 
137/46 og 137/51. Dette vurderes som fornuftig. Mot vest og nord følger avgrensingen eksisterende 
gjerde. Dette gir en korridor på vestsiden som gjør bakenforliggende skogareal tilgjengelig for 
skogeier. Mot sør går grensa helt ned til Musdalsetervegen. Det fører til at vegen inn til 
fritidseiendommen vil bli liggende på egen grunn. I utgangspunktet mener landbrukskontoret det 
ikke er nødvendig å måtte eie vegen inn til hytta. Dette arealet er ca. 0,7 daa stort og består av 
bebygd areal og skogsmark med lav bonitet. Konsekvensen for framtidig skogproduksjon anses som 
begrenset. Eiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum 
redusere beiteressursene i området. Dette momentet taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør 
frarås.  
 
Drift og arrondering  
En konsekvens av å gi dispensasjon er at det oppstår bolig- og fritidseiendommer i et aktivt 
jordbruksområde. Uten noe jordbruksareal blir bruksmulighetene for fjøset svært begrenset i forhold 
til å kunne ha noe dyr på eiendommen senere. Hadde det fulgt noe mer areal med eiendommen, ville 
dette kunne vært brukt som et lite småbruk og det kunne i noe større grad opprettholdt et preg av 
landbruk. I avveiningene mellom ønsket om rasjonelle bruk og en variert bruksstruktur mener 
landbrukskontoret at hensynet til rasjonelle bruk bør veie tyngst og at det ikke fradeles et større 
areal enn det som synes nødvendig for ei rasjonell boligtomt. Dette gjør seg særlig gjeldende når det 
er dyrkamark som ligger inntil tunet.  
Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i utgangspunktet 
uheldig å etablere en løsning med en fritt omsettelig boligeiendom tett inntil dyrkamark. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må 
være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om 
det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være 
noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. Dagens driver av jorda skal 
erverve den og det antas at han er kjent med driftsforholdene. En ser ikke at driftsulemper i seg selv 
er et moment som taler mot dispensasjon.  
 
Langsiktig utbyggingsmønster  
Det bør derimot foretas en vurdering av om området Musdalsæter i framtiden skal tillate ytterligere 
fradelinger i LNF i tillegg til de arealer som allerede er regulert til fritidsbebyggelse.  
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Kulturlandskap  
Det vurderes at kulturlandskapet ikke blir forringet av fradelinga, men at det heller ikke er positivt for 
kulturlandskapet med slike fradelinger. Det antas for øvrig at eiendommene fortsatt blir ivaretatt og 
holdt i orden.  
 
Oppsummering  
Ut fra en landbruksfaglig vurdering er det ikke noe til hinder for at det kan gis dispensasjon for 
fradeling av gardstunet og hytta på Musdalssæter uten at landbruksinteressene i vesentlig grad 
settes til side. Samtykke til deling skal for øvrig behandles etter jordloven 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-10:  
Omsøkt tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i forhold til dagens bruk. 
Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en uhensiktsmessig måte. Tiltak skal 
vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter. 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 ut over 
eksisterende bebyggelse. Det er ikke registrert trua arter. Det er uansett kun snakk om fradeling og 
muligens eierskifte fram i tid, og det forutsettes at det ikke vil ha negativ 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.  
 
Kultur:  
Ett av landbruksbygningene er registrert som meldepliktig etter kulturminnel. § 25. det forutsettes at 
kulturminnemyndigheten bidrar til opplysninger om dette. 
 
Vurdering: 
Behandling etter jordlov: 
Saksutredning:  
Øyvind Granli er eier av landbrukseiendommen Granli g/bnr 137/9 på Tretten. Han søker om å 
fradele gardstunet med omkringliggende areal samt hytte på Musdalsæter. Det er ingen selvstendig 
drift på eiendommen i dag og jorda er leid bort. Formålet med fradelingen er å oppnå full 
bruksrasjonalisering, der de beholder hytta selv, mens boligeiendommen er tiltenkt den ene sønnen. 
Eiendommens jord- og skogbruksareal skal selges som tilleggsareal til nabogard som leier 
dyrkamarka i dag.  
Landbrukseiendommen består av følgende areal: 15,2 daa fulldyrket, 2,5 daa innmarksbeite, 85,3 daa 
produktiv skog, 5,7 daa bebygd og 11,5 daa annet markslag, totalt 120,2 daa areal. Av bygningsmasse 
er det på eiendommen våningshus, bolighus, driftsbygning, garasje, samt en fritidsbolig med uthus 
på Musdalsæter.  
Den planlagte boligeiendommen er ifølge kartvedlegget til søknaden på 3,5 daa areal, men etter 
kommunedirektørens vurdering fra Gardskart er omsøkt areal kun 3,2 daa. Den består av 2,7 daa 
bebygd areal, 0,2 daa skogsmark, 0,02 daa fulldyrket areal og 0,3 daa jorddekt fastmark. Den 
planlagte fritidseiendommen er på 1,9 daa areal og består av 1,8 daa bebygd areal og 0,1 daa 
skogsmark med lav bonitet. 
 
Vurdering:  
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Etter intensjonene til jordlova beskrevet i formålsparagrafen (§ 1), heter det mellom anna at 
«ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga skal vere 
miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare 
på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter». I dette 
ligger at arealressursene skal forvaltes med tanke på at en i framtida kan få større behov for 
jordbruksjord enn i dag og at det skal utvises aktsomhet med bl.a. fradeling til andre formål enn 
jordbruksproduksjon.  
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk.  
Hensynet til arealressursvernet  
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår  
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller ut av drift.  
Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger.  
 
Boligeiendom  
Arealavgrensningen til gardstunet følger eiendomsgrensa i vest, noe som vurderes som naturlig. Et 
mindre areal med skogsmark vil dermed innlemmes i eiendommen. Området omfatter videre noe 
jorddekt fastmark nord for tunet. Å innlemme dette arealet til boligeiendommen vil gi en fornuftig 
arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir ansett som 
urasjonelt å drive. Boligeiendommen omfatter også 20 m2 med fulldyrket mark. Iht. § 9 i jordloven 
må ikke dyrka jord brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. I denne saken er 
arealet så begrenset at det anses som ikke nødvendig å trenge samtykke til omdisponering.  
 
Fritidseiendom  
Arealavgrensningen til fritidsboligen følger eiendomsgrensa og gjerde langs den østre kanten mot 
naboeiendommene 137/45, 137/46 og 137/54. Dette vurderes som fornuftig. Mot vest og nord 
følger avgrensingen eksisterende gjerde. Det gir en korridor på vestsiden av eiendommen som gjør at 
bakenforliggende skogareal blir tilgjengelig for skogeier. Mot sør går grensa helt ned til 
Musdalsætervegen. Det fører til at vegen inn til hytta blir liggende på egen grunn, noe som 
kommunedirektøren vurderer som mindre viktig. Dette arealet er ca. 0,7 daa stort og består av 
bebygd areal og skogsmark med lav bonitet. Å innlemme arealet vurderes til å gi begrenset  
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konsekvens for framtidig skogproduksjon på området og kan derfor tillates. Eiendommen ligger i et 
område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere beiteressursene der. 
Dette momentet alene taler likevel ikke sterkt for at fradeling bør frarås.  
 
Driftsmessig god løsning  
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. Ifølge rundskriv M-2/2021  
kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at løsningen er god.  
Granli er et mindre gardsbruk med spredte jord- og skogbruksarealer. Jordbruksarealene leies av en 
nabo som også er i posisjon for å kjøpe disse. En slik løsning vil driftsmessig være god. For 
skogarealene ønsker en grunneier med skog i samme området å erverve arealene, noe som kan gi en 
rasjonell drift av skogen.  
En konsekvens av fradeling er at det oppstår bolig- og fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde. 
Uten noe jordbruksareal blir bruksmulighetene for fjøset svært begrenset med tanke på å kunne ha 
husdyr på eiendommen senere. Hadde det fulgt med noe mer areal til eiendommen, kunne 
gårdstunet vært disponert som et lite småbruk og i større grad opprettholdt et preg av landbruk. I 
avveiningene mellom ønske om rasjonelle bruk og en variert bruksstruktur bør hensynet til rasjonelle 
bruk veie tyngst og at det ikke fradeles et større areal enn det som synes nødvendig for ei rasjonell 
boligtomt. Dette gjør seg særlig gjeldende når det er dyrkamark som ligger inntil tunet.  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes. 
Ettersom jord og skog skal selges til nærliggende landbrukseiendom i aktiv drift antas det at 
fradelingen ikke vil føre til en mindre god driftsmessig løsning. Det taler for samtykke til deling.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper  
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper for  
landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved fradeling av bolig- 
eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og andre interesser.  
Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i utgangspunktet 
uheldig å etablere en løsning med en fritt omsettelig boligeiendom tett inntil dyrkamark. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må 
være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om 
det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse vil det ikke være 
noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. Dagens driver av jorda har planer 
om å erverve den og det antas at han er kjent med driftsforholdene. En ser ikke at driftsulemper i seg 
selv er et moment som taler mot tillatelse til fradeling.  
Fritidseiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum 
redusere beiteressursene i området. Dette momentet taler likevel ikke sterkt for at fradeling bør 
frarås.  
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Bosettingshensynet  
Om vurderingene etter § 12 tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en likevel åpne for  
fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. Ettersom en ikke har  
konkludert med at søknaden bør avslås er det ikke nødvendig å drøfte bosettingshensynet i saken.  
 
Øvrige momenter  
Seterområder har en sentral plass i landbrukets kulturhistorie, og er slik også en viktig del av 
kulturlandskapet. I denne saken vurderes det til at kulturlandskapet ikke blir forringet. Det er 
imidlertid nasjonale føringer på at seterområder bør forvaltes slik at de holdes mest mulig intakt. 
Derfor er fradelinger på generelt grunnlag ikke positivt for kulturlandskapet.  
For å sikre at intensjonene om ei bruksrasjonalisering blir gjennomført, er det nødvendig å sette 
vilkår som sikrer gjennomføring av delinga fullt ut. Det settes derfor vilkår om at det både må 
omsøkes og kunne innvilges konsesjon for alle landbruksarealene. Kommunen behandler ingen  
konsesjonssøknader uten at det foreligger bindende kjøpsavtale.  
 
Helhetsvurdering  
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. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å kunne slå et mindre 
areal sammen med et større naboareal.  
Det vurderes til at tillatelse til deling av gardstun og hytte er i tråd jordlovens formålsbestemmelse 
om 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 driftsmessig gode løsninger. 
Fradeling av gardstun og hytte på Musdalsæter vil ikke sette landbruksinteressene i vesentlig grad til 
side. 
 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven § 19 
 
Vurdering av dispensasjon for fradeling av tun til bruk som bolig 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4). 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse kan ikke 
vesentlig tilsidesettes 
 
Innenfor LNFR skal det tas spesielt hensyn til kulturlandskap, jord, skog og friluftsliv, og bebyggelsen 
skal i utgangspunktet være knyttet til stedbunden næring. Samtidig ble det i Kommuneplanens 
«Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan 
ses positivt på søknader som ikke gjelder stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder 
landbruk, naturfare, forurensning, kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt.  
 
En av bygningene på eiendommen er meldepliktig iht. kulturminnelova § 25. det forutsettes at 
kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen tar stilling til dette. Det er ellers ikke forhold knyttet til 
naturfare, forurensning, biologisk mangfold eller trafikk av betydning på arealet. Disse hensyn settes 
altså ikke til side.  
 
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved 
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt. Et sentralt vurderingstema i LNFR-
område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en betingelse at landbruksinteressene 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ved slik fradeling er det viktigst å vurdere og ivareta hensynet bl.a. til 
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arealressursvernet, drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. En slik fradeling kan medføre 
begrensninger for landbruksdrifta.  
 
Her er det påstående bebyggelse, det vil med det ikke være noe nytt element å forholde seg til for 
den som driver jorda rundt. Landbruksmessige hensyn anses ikke vesentlig tilsidesatt. 
 
 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene  
Ulemper ved en slik fradeling til boligformål i landbruksområder som må vurderes er påregnelige 
drifts- og miljømessige ulemper dette kan gi for drift av landbruksarealer i området. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må 
være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m.  
 
Interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser kan være aktuelt. Her er det imidlertid 
vurdert dithen at imøtekommelse av denne søknaden om dispensasjon ikke vil medføre merulemper 
som bør tilsi at deling må frarådes. 
 
Det kan alltid diskuteres om det er heldig at mindre gardsbruk oppløses og styrker større enheter. 
Slik utviklingen har blitt, blir bruksstrukturen mer og mer ensartet, og det blir vanskelig å få tak i 
mindre enheter. Det vil naturlig nok være ulike oppfatninger rundt hva som er en drivverdig 
størrelse. Det nåværende eier mener om dette bør tillegges en viss vekt i vurderingen. En søknad om 
dispensasjon vil nærmest uten unntak være begrunnet i grunneier/søkers ønsker for egen eiendom. 
Det er bare en viss adgang til å vektlegge dennes personlige ønsker i en dispensasjonsvurdering. 
Generelle areal -og ressursdisponeringshensyn kan og bør imidlertid inngå i vurderingen.  
 
I denne saken er formålet med oppdelingen av gardsbruket og endring av formell status på 
eiendommen at dyrka mark og skog skal tilfalle henholdsvis den driftsenhet som allerede leier og 
driver den, og skogen til landbrukseiendommer med teiger inntil som vil føre til driftsmessige 
fordeler. Det er utvilsomt en styrke for de aktive driftsenhetene å kunne investere og drifte areal 
man eier i forhold til leieforhold. Det er positivt med tanke på drift av arealene.  
 
Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig utelukkende for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene eventuelt er 
beskjedne, jf. blant annet avgjørelse av sivilombudsmannen SOM-2015-3269. Det må påvises 
relevante, klare og positive fordeler som er klart større enn ulempene dispensasjonen medfører. 
 
I dette tilfellet vil en bruksrasjonalisering sett under ett medføre formalisering av en bruk som 
allerede skjer og som sørger for at jordbruksarealer drives og bygninger bebos. 
Arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til driftsmessig gode løsninger. 
Miljøperspektivet er også tilstede, ved at dyrka mark planlegges overtatt av nærliggende 
driftsenheter. Slik økes ikke transportavstander særlig, kanskje i forhold til utleie til bruk lenger unna. 
De større betraktninger rundt driftsstruktur og ønsket utvikling er et politisk spørsmål i siste omgang. 
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
 
Vurdering av utnytting i samsvar med bestemmelsene for LNF spredt bolig (LSB) 
 
Det er også søkt om endring av formål til LNF spredt bolig for eventuelt fradelt areal av tunet. 
Eventuell endring av arealformålet må skje ved revisjon av arealplan. Det som kan vurderes gjennom 
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dispensasjonsbehandlingen er om det anses tilrådelig at eiendommen kan bebygges og utnyttes i 
samsvar med bestemmelsene i denne arealkategorien.  
Gjennom behandlingen i det foregående er det ikke avdekket forhold som tilsier at eiendommen ikke 
kan behandles som LSB.  
Det er gitt tillatelse til tilbygg til bolighus samt utslippstillatelse til bolig. Eiendommen er altså 
allerede behandlet som en boligeiendom. 
 
Ny boligeiendom kan behandles i tråd med bestemmelsene for LNF spredt bolig i kommuneplanen, 
og det bør vurderes å endre formålet til dette ved neste planrevisjon. 
 
 
Fradeling av ca. 1900 m² med bebyggelse til fritidsfeste 
 
Informasjon om eiendommen: 
Setra tilhørende gbnr. 137/9 ligger på Musdalssætra.  

 
 

 
 
Bygningene er registrert som fritidsbygg og garasje/uthus til fritidsbygg. 
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Det søkes om fradeling av ca. 1900 m² som selvstendig fritidseiendom. Søknaden utløser krav om 
dispensasjon for fradeling til andre formål enn LNF-formål. 
 
To tilstøtende eiendommer er lagt til formål LNF spredt fritid.  
 
Vurdering: 
Dersom øvrige krav iht ML og i PBL ellers ikke er oppfylt for fradelingen, vil det ikke bli nødvendig 
med vurdering av dispensasjon. Behandling av øvrige krav i PBL og ML gjøres derfor før vurdering av 
om dispensasjon kan gis. 
Behandling etter matrikkelloven (ML): 
Det er ikke heftelser/urådigheter som av betydning for fradeling av det omsøkte arealet. 
Kommunedirektøren er ikke kjent med at det foreligger andre forhold på eiendommen som kan være 
til hinder for gjennomføringen. 
 
Behandling etter plan og bygningsloven (PBL):  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal er et søknadspliktig tiltak etter PBL §20-1, som kan forstås av tiltakshaver j.fr § 20- 
4. Fradeling av bebygd eiendom må oppfylle krav satt i PBL § 26-1, §27-1, 2, 4 og § 28-1. 
 
Pbl § 26-1 sier at fradeling av ny grunneiendom må gjøres på en slik måte at det ikke oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Fradelingen må ikke gjøres på en slik måte at det 
dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter 
reglene i denne lov. Arealet som ønskes fradelt er bebygd og har en størrelse på ca. 1900 m². 
Arronderingsmessig synes omsøkt areal som en fornuftig løsning. Den er relativt stor i forhold til 
eksisterende eiendommer rundt. Men omsøkt areal følger dels grense mot naboeiendommer mot 
øst, og mot sør går arealet ned til Musdalsetervegen. Omsøkt løsning anses i det hele som en god 
eiendomsstruktur, og vil ikke føre til en uegnet eiendom etter reglene nevnt ovenfor. 
 
Pbl § 27-1 vannforsyning og § 27-2 avløp, skal sikre at bygninger som skal benyttes til mennesker 
eller dyr ikke skal tas i bruk før tilfredsstillende løsning for vann og avløp er på plass. Arealet er 
allerede bebygd, og vannforsyning fra brønn og privat avløp. Løsningen er tilfredsstillende for 
fritidsboliger i området. 
 
Pbl § 27-4. om atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal være sikret lovlig atkomst som er 
åpen for alminnelig ferdsel. Det opplyses at avkjøring til eiendommen allerede er godkjent, og veg 
inn til hytteeiendommen skjer over egen grunn. Veiretten og adkomstrett vurderes uendret, og skal 
benyttet i tråd med allerede eksisterende rett. 
 
Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur -
eller miljøforhold. Det er ikke forhold knyttet til naturfare på arealet. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis: 
Kulturvern, miljø og naturmangfold  
Naturmangfoldloven  
Det er ikke registrert forhold knyttet til forurensning, biologisk mangfold av betydning på arealet. Det 
er registrert som viktig friluftsområde, med det blir ikke utfordret av en fradeling og formalisering av 
den bruk som skjer i dag.  
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Det er ikke registrert objekter av kulturverdi som må hensyntas på ønsket areal. 
Friluftsliv/grønnstruktur: Området ligger i område der det skal tas spesielle hensyn til friluftsliv, jf. 
temakart «Friluftsliv og turstier». 
 
Vurdering av om dispensasjon kan gis 
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser kan ikke 
vesentlig tilsidesettes 
 
Hensynene som begrunner bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra er avgjørende ved 
vurderingen av om lovens første kumulative vilkår er oppfylt. Et sentralt vurderingstema i LNF-
område er tiltakets landbruksmessige konsekvenser. Det er en betingelse at landbruksinteressene 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ved slik fradelinger er det viktigst å vurdere og ivareta hensynet bl.a. til 
arealressursvernet, drifts- og miljømessige ulemper for landbruket. Landbruksfaglig vurdering tilsier 
at dispensasjon kan imøtekommes uten at landbruksinteressene settes vesentlig til side. 
 
Eiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere 
beiteressursene i området. Dette momentet taler likevel ikke sterkt for at dispensasjon bør frarås. 
 
Eiendommens øvrige areal er planlagt solgt til vedkommende som i dag leier og driver jorda. 
Fradeling av fritidseiendom vil være ledd i bruksrasjonalisering av gardsbruket.    
 
Konklusjon: Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt 
 
Fordelene skal være klart større enn ulempene 
 
Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i utgangspunktet 
uheldig å etablere en løsning med en fritt omsettelig boligeiendom tett inntil landbruksareal. I dette 
tilfelle er det ikke dyrka mark helt inntil den omsøkte fradelte parsellen. Dermed blir muligheten for 
interessemotsetninger mindre. Det er beitedyr i området, og potensialet for konflikt med landbruket 
er likevel tilstede. En ser ikke at driftsulemper i seg selv er et moment som taler mot dispensasjon. 
 
Kommunedirektøren kan heller ikke se andre ulemper av betydning. I saker der det er fravær av 
ulemper, eller disse er små kreves det noe mindre overvekt av fordeler for at det andre vilkåret er 
oppfylt. Å opprette fritidsfeste på setereiendommen er et ledd i bruksrasjonaliseringen som ligger til 
grunn for søknaden. Ifølge søker er det viktig at denne også kan fortsette å være i deres eie. Det er 
positivt at bygningene og tilliggende areal blir holdt i stand selv om det ikke brukt til landbruksformål 
lenger.  
 
Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
 
Vurdering av utnyttelse i tråd med LNF spredt fritid 
 
Det søkes også om at fritidseiendommen kan utnyttes i samsvar med bestemmelsene i arealkategori 
LNF spredt fritid(LSF), og at den gis dette arealformålet ved neste planrevisjon.  
 
I konsekvensutredningen i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen er eiendommen 
behandlet som hytte i skogteig. Den fikk derfor fortsatt arealformål LNF. Gjennom denne 
dispensasjonen er alle forhold som de andre tomtene i KU vurdert. Det er ikke forhold ved 
eiendommen som gjør det utilrådelig å anbefale utnyttelse i tråd med bestemmelsene i LSF.  
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I likhet med flere av de andre tomtene i nærheten ligger denne tett opp mot oppdyrkede seterløkker. 
Det tilsier at det eventuelt bør vurderes nærmere mtp dette.  
 
Eiendommen anbefales å fortsatt behandles i tråd med bestemmelsene for LNF-formål. 
 
 
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 føre til 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. I saker av denne typen har praksis de senere år vært en vilje til å godta slike 
bruksrasjonaliseringer. Om dette skal endres er det kommunedirektørens oppfatning at det må en 
bevisst kursendring til for å endre dette. Risikoen for usaklig forskjellsbehandling må være i 
bevisstheten, selv om det når som helst kan skje en endring i forvaltningspraksis. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven:  
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Øyvind Granli om 

fradeling av gardstun og fritidsbolig som omsøkt på g/bnr 137/9 i Øyer kommune slik at disse kan 
opprettes som selvstendige grunneiendommer.  

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025 ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

3. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge konsesjon for 
noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for alle 
landbruksarealene.  

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Alternativ 1: 

Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke tillates 
fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn 
landbruk, som ledd i bruksrasjonalisering.  

Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av ny grunneiendom på ca. 3200 m² til 
boligeiendom iht. vedlagt kart.  

Omsøkte areal skal følge eksisterende eiendomsgrense mot vest. Denne grensen er ikke 
koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende grense i 
marka. Ellers har ny eiendom en naturlig avgrensning rundt eksisterende bebyggelse.  

Med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF spredt bolig(LSB). 
Eiendommen anbefales vurdert lagt til formål LSB ved neste planrevisjon. 

Det gis også tillatelse til fradeling av ny grunneiendom på ca. 1900 m2 til bruk som fritid iht. vedlagt 
kart.  



  Sak 74/22 
 

 Side 75 av 123   
 

Areal for ny enhet skal følg eksisterende grense mot øst. Denne grensen er ikke koordinatfestet og 
må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende grense i marka. Mot vest 
ligger det et uregistrert sameie gbnr 0/0. Det bør settes igjen en korridor både for fremkommelighet 
til skogen og ha god avstand mot sameiet. 

Eiendommen anbefales fortsatt behandlet som LNF-formål. 

Vilkår: 

1. Tiltak som kan komme i berøring med automatisk fredete kulturminner, også kulturminner 
som per i dag ikke er kjent, skal oversendes kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen for 
uttalelse. 

2.  Det skal søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 2564, Polavegen 
3. Det skal tinglyses evt. nødvendig adkomst til dyrka mark 137/9 over ny boligeiendom. 

 

 

Alternativ 2: 

Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke tillates 
fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre næringsformål enn 
landbruk, som ledd i bruksrasjonalisering.  

De kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, men det gis avslag med hjemmel i kommunens 
forvaltningsskjønn. (Avslag må begrunnes selvstendig) 

 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - GBNR –  
72/1 - KOMMUNALT LEDNINGSNETT 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: IEIGB 3440/72/1/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/1266     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad med relevante vedlegg 
Skisser over tiltaket 
Behandling etter jordloven 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige dokumenter i sak 22/1266 
 
Sammendrag: 
Det søkes om dispensasjon for utbygging av kommunalt ledningsnett, samt oppsetting av en 
prefabrikkert avløpspumpestasjon på gbnr. 72/1. Prosjektet starter på gbnr. 72/33 der det 
kommunale ledningsanlegget videreføres bort til og under FV2532. Deretter føres ledningsanlegget 
over jordet i Flatstulen og avsluttes i kumgruppe S1/V1 iht. skisse.  
 
De lovfestede vilkårene i pbl. §19-2 er oppfylt. Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon gis for 
omsøkte tiltak. 
 
Saksutredning: 
 
Søknaden gjelder: 
Det søkes om dispensasjon for utbygging av kommunalt ledningsnett, samt oppsetting av en 
prefabrikkert avløpspumpestasjon på gbnr. 72/1. Prosjektet starter på gbnr. 72/33 der det 
kommunale ledningsanlegget videreføres bort til og under FV2532. Deretter føres ledningsanlegget 
over jordet i Flatstulen og avsluttes i kumgruppe S1/V1 iht. skisse.  
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Det er vedtatt å bygge kommunal infrastruktur bort til dette området som følge av henvendelser om 
dårlig vannkvalitet i boligområdet.  
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Plangrunnlag 

 
 
Lovgrunnlaget: 
 
Krav til dispensasjon (PBL)  
Tiltakene som skissert er i strid med bestemmelsene for reguleringsformålet LNFR og utløser krav om 
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. 
Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da deres 
fagområder anses berørt.  
 
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 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). 
 
Krav til dispensasjon (PBL)  
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Pbl § 28-1. § 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv. Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes 
eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur - 
eller miljøforhold.  
Det er ikke registrert fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.  
 
 
Vurdering: 
BEHANDLING ETTER JORDLOV:  
Saken er oversendt Statsforvalteren i Innlandet (SI) for behandling. Den omsøkte omdisponeringen 
krever også delingstillatelse etter jordloven og SI har vurdert det samtidig. Vedtaket følger nedenfor, 
hele brevet fra SI er vedlagt. 
 
 

 
 
 
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN 
Naboer 
Naboer og berørte partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. 
Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg 
før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 
 
Aktuelle naboer er varslet, ingen merknader har kommet. 
 
Høring hos statlige og regionale myndigheter:  
Innlandet Fylkeskommune:  
Avd. kultur – arkeologi har hatt saken til uttale. De har ikke kunnskap til at tiltakene vil komme i 
berøring med kulturminner. Det gjøres oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i 
marka blir funnet automatisk fredete kulturminner eller deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov om 
kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Innlandet 
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Dette tas det inn vilkår om. Ut over dette ingen 
merknader.  
 
Vegmyndighet: 
Avd. Samferdsel – trafikk og miljø har godkjent at VA-ledninger kan anlegges på veggrunn med 
kryssing i varerør under FV2532 S2D1 m3761. Varerør bores under fylkesvegen. Innførsel- og 
mottaksgrop anlegges på utsiden av veggrunn slik at stabiliteten til fylkesvegen ikke forringes. 
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Det tillates ikke at eventuelt overvann fra tiltaket det varsles om ledes inn i fylkesvegens 
dreneringssystem, grøft eller kum uten at det foreligger avtale med Innlandet fylkeskommune. 
Nabovarsel om tiltaket bekreftes mottatt.  
 
Forhold av betydning for om dispensasjon kan gis: 
 
Miljø og naturmangfold:  
Naturmangfoldloven §§ 8-10: Omsøkte tiltak vil i liten grad føre til endring av arealutnyttelsen i 
forhold til dagens bruk. Friluftsinteressene i området vil mest sannsynlig ikke påvirkes på en 
uhensiktsmessig måte. Tiltak skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
§ 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig. Uttalelser innhentes fra berørte regionale 
myndigheter for å sikre dette. 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 ut over eksisterende bebyggelse. Det er ikke registrert trua art. Det er uansett kun snakk 
om fradeling og muligens eierskifte fram i tid, og det forutsettes at det ikke vil ha negativ 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. 
 
Kultur: 
Det er registrert ruin eller fjernet objekt i nærheten. Innlandet Fylkeskommune avd. kultur-arkeologi 
uttaler imidlertid at de ikke har kjennskap til at tiltakene vil komme i berøring med kulturminner.  
 
Vurdering av dispensasjon for utbygging av kommunalt ledningsanlegg og oppsetting av 
avløpspumpestasjon 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som framgår i pbl § 19-2 (2)-(4). 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse kan ikke 
vesentlig tilsidesettes 
 
Imøtekommelse av søknaden betinger dispensasjon fra at bare tiltak knyttet til stedbunden næring 
skal tillates i LNF-område. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig 
vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  

LNF-områder er i utgangspunktet underlagt et generelt bygge- og anleggsforbud for å ivareta hensyn 
til landbruk, natur og friluft. Innenfor LNF-formålet skal det videre tas spesielt hensyn til 
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kulturlandskap og hensyn til fri ferdsel. Omsøkte tiltak kan ikke sies å ha negativ innvirkning på disse 
hensyn. Samtidig ble det i kommuneplanens «Langsiktig arealstrategi, tettstedutvikling, 
bosettingsmønster og bygdeutvikling» uttrykt at det kan ses positivt på søknader som ikke gjelder 
stedbunden næring når kriterier i arealdelen som gjelder landbruk, naturfare, forurensning, 
kulturlandskap, biologisk mangfold og trafikk er oppfylt. Disse er ikke utfordret i denne saken. 
Tiltakene er av begrenset omfang, og vil ikke endre overordnet arealdisponering. De vil heller ikke 
medføre press på dyrket mark eller driftsulemper for landbruket i området. 

Tiltakene berører en liten del av eiendommens totale areal og det er ikke tale om svekking av 
ressursgrunnlaget på eiendommen i særlig grad. Hensyn til vern av arealressurser taler ikke vesentlig 
imot å tillate tiltakene.   

Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave 
planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det kan ikke sies å være tilfelle i denne saken, og 
det vil være naturlig å vurdere å ta inn slike nødvendige tiltak for ivaretagelse av infrastruktur i neste 
planrevisjon for å sikre en hensiktsmessig behandlingsmåte. 

Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra settes ikke vesentlig til side 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering 

Også i denne vurderingen er hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra relevant. 
Vilkåret om at fordelene må være «klart større» enn ulempene, innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. 

Det er ovenfor vurdert at de ikke settes til side på en måte som gjør at dispensasjon ikke kan gis. 
Faren for undergraving av planen er vurdert til ikke å være stor i denne saken. Ellers er ulemper som 
er aktuelle å vurdere i slike saker påvirkning på allmennhetenes frie ferdsel og utøvelse av friluftsliv. 
Planlagte tiltak vil ikke gå ut over dette. For å beslaglegge så lite dyrket landbruksareal som mulig er 
pumpestasjonen plassert så nærme veien som mulig. Plassering er valgt i samråd med grunneier, og 
ansett best mulig. Etter ferdigstillelse av prosjektet ønsker grunneier å dyrke opp resterende areal, 
også over ledningene. Dette vil ytterligere minske negativ påvirkning. 

I utgangspunktet er det areal- og ressursdisponeringshensyn som kan vektlegges i en 
dispensasjonsvurdering. I dette tilfellet er det primært de samfunnsmessige interesser som er 
relevant. Her vil et relativt begrenset tiltak føre til vesentlig oppgradering av VA-tilførsel i området, 
må sies å være i kjernen av ressursdisponering. Det er vedtatt å bygge kommunal infrastruktur bort 
til dette området som følge av henvendelser om dårlig vannkvalitet i dette boligområdet. Det er med 
dette samfunnsnyttig å bygge ut kommunal infrastruktur til området, og fordelene er store ved å 
tillate tiltaket.  

Konklusjon: Fordelene er klart større enn ulempene 
 
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 
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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. Uheldig presedens er ikke aktuelt her. Det 
er gode grunner som taler for at slike mindre tiltak for f.eks framføring av kommunal infrastruktur 
bør unntas fra dispensasjonsbehandling ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for tiltak som omsøkt.  
 
Søknaden om byggetiltak som innsendt kan behandles, og eventuelle mangler/suppleringer 
må tas i den behandlingen.   
 
For etterfølgende behandling: 

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner eller 
deres sikringssoner på fem meter, skal det snarest sendes melding til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette, jf. Lov om kulturminner § 8. 

-  

-  

 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for tiltak som omsøkt.  
 
 
(Dette alternativet må begrunnes selvstendig) 
 
 
Åsmund Sandvik Christina Nystuen 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON - HAFJELLTOPPEN FJELLGREND - TAKTEKKING - GBNR 12/134/0/0 - 
FRITIDSBOLIG MED GARASJE OG ANNEKS 
E-BYGGESAK 21/126. PÅBEGYNT I SAK 20/931. 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: IEIGB 

3440/12/134/0/0  
Arkivsaksnr.: 21/3361     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon  
- Tegninger 
- PlanID 111 – Hafjelltoppen fjellgrend 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 21/3361 og 20/9351 
(det er 2 saksnummer grunnet bytte av saksbehandlingssystem) 

 

Sammendrag: 

Øyer kommune mottok søknad om dispensasjon den 13.05.2022 innsendt av Vigsnæs + 
Kosbert ++ Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Petter Jessen.  
I forbindelse med oppføring av fritidsbolig med tilhørende garasje og anneks søkes det om 
dispensasjon for bruk av annen taktekking enn fastsatt i reguleringsbestemmelsene for 
planID 111 Hafjelltoppen Fjellgrend.  

Det søkes om å benytte tretak som taktekking, der reguleringsplanen åpner kun for bruk av 
torv og skifer. 

Kommunedirektøren forslag til vedtak vil være å innvilge dispensasjonssøknaden. 

 

Saksutredning: 

Det er den 17.03.2020 søkt om rammetillatelse på fritidsbolig med tilhørende garasje og 
anneks. Det er ved søknad om rammetillatelse kun sett på de ytre rammene, som i hovedsak 
er volum og plassering/terrenginngrep. Som det fremkommer av søknaden den gangen er 
det vist at det var tenkt tretak på tiltakene. Saksbehandler vurderte ikke taktekking den 
gangen. Det er søkt om igangsettingstillatelse av grunnarbeider (kun for fritidsboligen) den 
25.08.2021 der igangsettingstillatelsen er gitt den 14.09.2021. 

Det var ved søknad om igangsettingstillatelse på oppføring av hoved hytta det ble påpekt at 
tretak ikke var tillat i gjeldene reguleringsplan. Det er på det rene at dette kunne blitt påpekt 
ved en mye tidligere anledning av saksbehandler. For å kunne starte byggeprosessen er det 
bekreftet bruk av skifer i påvente av en eventuell innvilget søknad om dispensasjon.   
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Det anføres fra ansvarlig søker: 

«… 
Formålet med reguleringsbestemmelsene, er å gi føringer for et helhetlig byggefelt, 
med klassiske materialvalg som harmonerer med hverandre. Vi tenker at et klassisk 
tretak ikke avviker fra dette. Tre kledning på taket, vil ikke være et nytt materialvalg, 
da det skal være tre kledning på fasadene. Det arkitektoniske hovedgrepet er å ha en 
presis, enkel og lett omsluttende form. Torvtak og skifer, vil tilføre ekstra elementer 
og materialer som vil gjøre bygget «tungt» og mindre enkelt og presis. 
 
Et klassisk tretak med over og underligger, er noe som er dypt forankret i naturlig 
estetikk og norsk kulturarv. Det skal være mest mulig vedlikeholdsfritt og miljøvennlig 
av type Møre Royal (el. tilsvarende) som kan vare i flere tiår. Farge er påtenkt som 
tradisjonell «Setersort», lik resten av huset, og vil være mindre fremtredende og 
reflekterande enn et skifertak. 
 

o Utfra et bærekraftigperspektiv er det ønskelig med økt bruk av tre som 
miljøvennlig materiale. 

o Treet har lang levetid, og bør foretrekkes som et bærekraftig alternativ. 
o Råvarene er en fornybar resurs 
o Økt bruk av tre reduserer CO2-utslippene til atmosfæren 
o Kommer fra et bærekraftig skogbruk basert på sertifisering 
o Hovedsakelig fornybar energi i fremstillingsprosessene 
o Gjenvinning og gjenbruk er enkelt 

Punktene over er hentet fra veilederen til Trefokus, som er et nasjonalt 
informasjonsselskap. 
 
Hytta har en plassering i hjørnet lengt unna veien, og ligger parallelt langs med 
tomten. Den har ingen utstikkende karnapp, og vinkelen på taket vil gjøre at man 
ikkje ser mye av selve taket, som også vil være delvis skjermet bak en skogrekke av 
trær i forkant mot veien. Se vedlegg Q-2 Vi ser at flere nyere bygninger, som også er 
under oppføring rundt Hafjelltoppen Fjellgrend, har tretak, og at det ikke er uvanlig 
byggeskikk i området eller i kommuen. Se vedlegg Q-3 Som en henvisning til 
eksempler i Øyer kommune, er det tillatt med tretak i «Kringelåslia Nedre» Plan-ID 
201210, og i «Nestingsætra» (Plan-ID 05.06.2020). Begge reguleringsbestemmelsene 
er av nyere dato (revidert) enn Hafjelltoppen Fjellgrend (rev. 28.03.2006) 
 
Vi håper å få innvilget en dispensasjonssøknad, til å bygge med tretak, noe vi ikke tror 
er til ulempe for omgivelsene, men heller et ressursbesparende, bærekraftig og 
miljømessig tiltak forankret i tradisjonell norsk byggeskikk. 
.…» 
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fig. 1 – modell av tiltaket

 
fig. 2 – fasadetegning av tiltaket 
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Plangrunnlaget:  

PlanID 111 – Hafjelltoppen Fjellgrend: 

 
fig. 3 – plangrunnlaget (gul markering er gjort av saksbehandler for å tydeliggjøre bestemmelsen. 

 

Lovgrunnlaget:  

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven 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 (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 rådmannen 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 
samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  

Høring til statlige og regionale myndigheter: Pbl. § 19-1 regulerer når saker skal på høring til 
andre myndigheter. Det er der deres saksområde blir direkte berørt. I dette tilfellet er 
vurderingen at høring ikke er nødvendig.  

 

Naboer:  

Søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. §§ 19-1 og 21-3. Det har ikke kommet 
merknader til dette varselet. 
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Vurdering av vilkårene i pbl. § 19-2  

Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden.  

 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt?  

Søker ønsker å benytte tre som taktekking. Det framgår av reguleringsbestemmelsene i 
planen at de eneste alternativene for taktekking er torv eller skifer: «Torv eller skifer skal 
benyttes som taktekking på alle bygg.» Formålet med denne bestemmelsen er å sikre at 
planområdet skal ha et helhetlig uttrykk og samsvarende utseende. Ettersom torv og skifer 
er eneste tillate utforming, vil eventuelle andre typer tak skille seg vesentlig ut.  
Området framstår i henhold til reguleringsplanen, utformet med torv- og skifertak. Dette har 
vært viktig ved utarbeidelse av planen. Å tillate noe annet vil være med på å sette 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra til side. Likevel må det bemerkes at det 
tidligere er gitt dispensasjon til tretak innenfor tilstøtende planområder. Med begrunnelse: 
«…  i miljøhensyn tillater vi bruk av tretak da det i andre reguleringsplaner i området tillates 
tretak.» Der det også i denne dispensasjonssøknaden anfører miljøhensynet på å få legge 
tretak. 

Konklusjon: 

Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene?  

Fordeler ved å tillate tre på taket er ifølge søker av praktiske-, estetiske- og miljøhensyn.  

Det er anledning til å se hen til bygningsmessige hensyn i vurderingen, og en objektivt sett 
hensiktsmessig utnytting av egen eiendom. Kommunedirektøren er i tillegg av den 
oppfatning at det ikke er forhold tilstede som ikke lar seg løse innenfor bestemmelsene. 

Selv om det er mindre relevant ser man at i tilstøtende planer er tretak tillatt taktekking. 
Eksempler (bilder) er vedlagt søknaden, som Nestingsætra og Kringelåslia nedre. 
Kommunedirektøren er enig i at det rent praktiske og estetiske er tilstede på det konkrete 
bygget. Den største fordelen vil være miljøaspektet ved å tillate tretak.  

Ulempene ved å tillate omsøkte taktekking med tre er for det første at området vil framstå 
mindre ensartet. Videre kan en imøtekommelse av dette føre til mindre forutsigbar 
situasjon, der andre har bygd i tråd med reguleringsbestemmelsene. 

Konklusjon: 

Kommunedirektøren ser fordeler som kan vektlegges i vurderingen, men ser også at det ikke 
er forhold til stede som er umulig å løse for å holde seg innenfor bestemmelsene for 
taktekking.  

Kommunedirektøren ser samlet sett at 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. Uheldig presedens er ikke aktuelt her. Det er gode grunner 
som taler for at slike mindre tiltak for f.eks framføring av kommunal infrastruktur bør unntas 
fra dispensasjonsbehandling ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Alternativ 1: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer (PMU) 
søknad om dispensasjon om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 4.3 
angir, det gis tillatelse til tretak som omsøkt. Dispensasjonen vil også omfatte omsøkte bygg i 
rammetillatelsen, anneks og garasje.  

De to vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt: 

- Bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
- Fordelene er klart større enn ulempene.  

 

Alternativ 2: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer (PMU) 
søknad om dispensasjon om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 4.3 
angir.  
 
(Dette alternativet må begrunnes selvstendig) 
 

 

Åsmund Sandvik Marius Lykre 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD- UTBYGGING AV BÅDSTØ HAVN OG TILRETTELEGGING 
AV BADEPLASS OG FISKEPLASS 
 
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: IEIGB 

3440/103/17/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/358     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
Tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag 
Tegning 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kart 
Brev med utfyllende opplysninger til søknad 
Høringsuttalelser fra regionale myndigheter 
 
Sammendrag: 
Foreningen Bådstø havn søker om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meterssonen langs 
vassdrag, og fra flere bestemmelser i kommuneplanens arealdel, i den hensikt å tilrettelegge 
for fortøyning av fritidsbåter og bedre tilgjengelighet til strandsonen. Regionale myndigheter 
har blitt hørt. Kommunedirektørens samlede vurdering er at tiltaket kan gjennomføres uten 
målbare negative konsekvenser for naturmiljøet. De kumulative vilkårene for dispensasjon 
er oppfylt, og kommunedirektøren tilrår at det innvilges dispensasjon. 
 
Saksutredning: 
Bådstø Havn v/ Bjørn Olav Nyfløt søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 om 
byggeforbud i 100-meterssonen langs vassdrag, likelydende bestemmelsene 1.20 B i 
kommuneplanens arealdel, samt flere andre bestemmelser i samme plan. Tiltakene som 
ønskes gjennomført er fjerning av 20 cm mudder fra elvebunnen, utsetting av båtbrygge for 
inntil 24 båter, opprydding og pynting av gammel molo, oppsett av sikringsgjerde på molo, 
og pynting av hele området rundt og på båthavna. Området fremstår i dag som rotete og 
noe ufremkommelig, med nivåforskjeller og betongrester og armeringsjern i dagen. 
Hensikten med arbeidene er å gjøre det bedre å kjøre inn og ut av havna med båter, samt å 
legge til rette for at også barn og personer med bevegelseshemminger skal kunne bruke 
området til bading og fisking. Søker opplyser at fiskeplassen ytterst på moloen skal gjøres 
tilgjengelig med rullestol. Området har vært brukt som båthavn siden 2020. 
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Plangrunnlaget: 
Byggeforbud i 100-meterssonen langs vassdrag 
Kommuneplanens bestemmelse 1.20 b forbyr tiltak som det omsøkte nærmere Lågen enn 
100 meter. Bestemmelsen harmonerer med pbl § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag, og vurderes å ha samme effekt på det omsøkte tiltaket. Denne bestemmelsen og 
pbl § 1-8 er vurdert samlet. 
 
Krav om detaljregulering 
Bådstø havn ligger i et område avsatt til grøntstruktur i kommuneplanens arealdel. Dette 
arealformålet omfatter regulerte friområder, friluftsområder, turdrag, stier og løyper, 
parker, lekeplasser, og vegetasjonssoner, naturområder og naturmiljø som er en naturlig del 
av grønnstrukturen. Bestemmelse 4 b om grøntstruktur sier at mindre tiltak for 
tilrettelegging for friluftsliv kan tillates uten reguleringsplan dersom tiltaket ikke får 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. Pbl § 12-1. Retningslinjen til arealformålet er at 
grøntområdene langs Lågen ved Tingberg og på Tretten skal bevares og forsterkes.  
 
Forbud mot utfyllinger eller inngrep 
Kommuneplanens bestemmelse 6.1 b forbyr grusuttak, utfyllinger eller inngrep som endrer 
de økologiske forholdene langs elver og vassdrag. 
 
Lovgrunnlaget: 
Plan- og bygningsloven 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon eventuelt 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. Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale 
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interesser, kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart 
større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Kommunen må ikke gi godkjenning til utbygging i fareområder, uten at sikkerheten er 
ivaretatt. Hvis tiltaket kan være utsatt for naturfare, som flom og skred, skal kommunen 
påse at tiltakshaver dokumenterer at kravene i pbl. § 28-1 og byggteknisk forskrift 
(TEK17) 
kap. 7, er oppfylt. 
 
Naturmangfoldloven 
Prinsippene for offentlig beslutningstaking i lovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingene skal fremgå av beslutningen. 
 
Lakse- og innlandsfiskloven 
Etter forskrift til lakse- og innlandsfiskloven, kreves det tillatelse fra statsforvalteren eller 
fylkeskommunen for å sette i verk fysiske tiltak i vassdrag. Innlandet fylkeskommune har i 
samråd med Statsforvalteren i Innlandet gitt tillatelse til fjerning av mudder. Tillatelsen 
forutsetter at tiltaket gjennomføres i perioden 15. juni – 15. september, for å unngå at 
fiskerogn og plommesekkyngel ikke graves opp eller slammes ned av finstoff. 
 
Forskrift om fredning av Trettenstryka fuglefredningsområde 
Like nedstrøms Bådstø havn ligger Trettenstryka fuglefredningsområde. Formålet med 
fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig av hensyn til 
overvintrende fossekall og annen vannfugl. Motorisert ferdsel til vanns og på is, samt 
lavtflyging, er forbudt, og dette gjelder også bruk av modellbåter og modellfly. 
Verneforskriften inneholder imidlertid en bestemmelse om at forbudet mot motorisert 
ferdsel ikke er til hinder for bruk av motorbåt, så framt farten er under 5 knop og det blir vist 
spesiell aktsomhet overfor fuglelivet. 
 
Bestemmelser for sikringssone rundt Tretten vannverk 
Bådstø havn ligger plassert i det som er sikringssone II B for Tretten vannverk. Sonen har 
følgende bestemmelser om hva som ikke er tillatt: 
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Naboer og berørte interesser: 
Søknad om tillatelse til tiltak og om dispensasjon er nabovarslet. Kommunen har sendt saken 
til høring hos Statens vegvesen, Nye Veier, Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren i 
Innlandet, Mattilsynet og NVE. Merknader som kom inn er oppsummert i tabellen under: 
 

Støtter vurderingene rundt tilrettelegging 
og universell utforming av området for å 
bedre tilgjengeligheten for flere, og 
samtidig unngå en privatisering av 
området. 

Innlandet fylkeskommune 

Etterlyser bedre tegningsgrunnlag for å 
kunne vurdere tiltaket, men legger 
kommunens vurdering til grunn, hensyntar 
at båthavnen allerede er anlagt, og 
forutsetter at hensyn til grøntstruktur og 
kantvegetasjon ivaretas. 
Kantvegetasjon må ivaretas NVE 
Oppfølging av bestemmelser i pbl om 
sikker byggegrunn 
Overskuddsmasser må ikke brukes i andre 
vassdrag. Maskiner som har vært brukt i 
andre vassdrag skal være 
vasket/desinfisert/tørket for å unngå 
spredning av parasitten Gyrodactylus 
salaris. 
Bestemmelsene for hensynssonen til 
Tretten vannverk må følges under og etter 
arbeidene. 

Mattilsynet 

Mattilsynet ønsker å holdes orientert i den 
videre saksgangen. 
Statsforvalteren har utarbeidet 
informasjonsplakater for Trettenstryka 
fuglefredningsområde, som kan leveres til 
kommunen. 
Forutsetter at tiltakene ikke utformes slik 
at strandsonen privatiseres, men at 
området fortsatt blir tilgjengelig for 
allmennheten. 

Statsforvalteren i Innlandet 

Minner om kravet om kantvegetasjon langs 
vassdrag, og forutsetter at resterende 
kantvegetasjon ivaretas. 
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Vurdering: 
Byggeforbud i 100-meterssonen 
Motivene bak byggeforbudet i 100-meterssonen går frem av forarbeidene til pbl., Ot.prp. nr. 
32 (2007-2008) på side 30; «Forbudet markerer at 100-metersbeltet langs sjøen er av 
nasjonal interesse, og at strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri for bebyggelse. 
Begrunnelsen for forbudet er de viktige interessene som knytter seg til strandsonen, som 
allmenn ferdsel og friluftsliv, naturvern, biologisk mangfold, landskap og kulturminner.» 
 
Oppslag i naturbase 21.06.2022 viser ingen registreringer av arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, utvalgte naturtyper eller kulturminner i tiltaksområdet. Nødvendige 
hensyn til gyte- og oppvekstområdet for storørret og harr i Trettenstryka 
fuglefredningsområde, anser kommunedirektøren at vil bli ivaretatt ved å gjennomføre 
tiltaket innenfor tidsrammen gitt av fylkeskommunen. Tilrettelegging for at barn og personer 
med bevegelseshemminger skal kunne bruke området til bading og fisking vil øke 
allmennhetens muligheter for ferdsel og friluftsliv i strandsonen. Selve flytebryggen vil være 
avlåst og dermed utilgjengelig for allmenheten, av hensyn til sikkerhet og sikring av verdier. I 
nullalternativet er ikke bryggen til stede, og at denne ikke er tilgjengelig for allmenheten 
innebærer derfor en svært begrenset innskrenkning av allmenhetens mulighet til fri ferdsel. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at hensynet bak bestemmelsen ikke settes til side. 
 
Krav om detaljregulering 
Arealene våre skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte, og naturverdier og -farer skal 
hensyntas. Detaljregulering er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette, og å gi tillatelse til 
tiltak uten detaljregulering vil kunne innebære at arealene ikke utnyttes rasjonelt og trygt. 
Båthavn på Bådstø er etter kommunedirektørens syn ikke et mindre tiltak, men det er 
samtidig ikke et tiltak som vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at hensynet bak bestemmelsen settes noe til side, men 
ikke vesentlig. 
 
Forbud mot grusuttak, utfyllinger eller inngrep 
Det er ikke tillatt å endre de økologiske forholdene i Lågen gjennom grusuttak, utfyllinger 
eller inngrep. Bestemmelsen er generell, og sier ikke noe om varighet på eller effekt av 
endringer, som for eksempel at varige negative effekter for Lågen som økosystem er det som 
søkes unngått gjennom bestemmelsen. Uttak av 20 cm mudder vil trolig føre til en viss 
endring av de økologiske forholdene der mudderet fjernes, men endringen vil etter 
kommunedirektørens vurdering ikke være varig eller ha målbar negativ effekt utenfor 
tiltaksområdet. Til grunn for vurderingen ligger blant annet fylkeskommunens innvilgete 
tillatelse til fjerning av mudder, og at det trolig er lite akkumulerte miljøgifter i mudderet 
fordi området ikke har vært brukt som båthavn lengre enn i noen få år. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at hensynet bak bestemmelsen ikke settes til side. 
 
Sikker byggegrunn 
En havn for båter som skal brukes på Lågen vil være utsatt for flom. Et havneanlegg og 
tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, og tåle en 200-års flom 
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med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom. Kommunedirektøren har ikke 
vurdert om det er variasjoner i denne flomfaren mellom Bådstø og andre steder en båthavn 
kunne vært anlagt, og legger til grunn at anlegget må sikres mot flomskade enten det 
plasseres på Bådstø eller et annet sted i nærheten av Tretten.  
 
Bestemmelser for sikringssone rundt Tretten vannverk 
Hensikten med bestemmelsene for sikringssonen er å trygge drikkevannskilden. Punktering 
av det tette sjiktet vil kunne innebære fare for forurensning av drikkevannskilden. En faglig, 
uavhengig vurdering av tiltaket, utført av Asplan Viak v/ Per Kraft, konkluderer med at 
tiltaket kan utføres uten fare for Tretten vannverk. 
 
Trafikksikkerhet 
Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna er trolig i bruk som adkomst når båter 
som ikke får plass i undergangen lenger sør skal sjøsettes/tas opp. Fartsgrensen på stedet er 
80 km/t. Denne nordre avkjørselen bør sperres, da det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner 
på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter på tilhengere.  
 
Vurdering i henhold til naturmangfoldloven§ 7 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget): Eksisterende kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger, har ligget til grunn i 
vurderingene over. Kommunedirektøren mener at oppslag i Naturbase, samt høring av 
fylkeskommunen og statsforvalteren, tilsvarer et kunnskapsgrunnlag som står i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
§ 9 (føre-var-prinsippet): Føre-var-prinsippet kommer ikke til anvendelse her, da det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap til å treffe en beslutning, og det etter kommunedirektørens 
vurdering ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning): Den samlede belastningen på 
økosystemet, her definert som Bådstø og Lågen nedstrøms, samt området oppstrøms som 
vil bli brukt av fritidsbåter, vurderes å øke minimalt på grunn av tiltaket, og økningen vil etter 
kommunedirektøren være godt innenfor tålegrensen. 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver): Etter 
kommunedirektørens vurdering er det ingen kostnader for miljøforringelse som skal bæres 
av tiltakshaver i denne saken. 
§ 12: (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder): En eventuell dispensasjon bør gis med 
vilkår om tidspunkt for gjennomføring, og om krav til tiltak mot spredning av Gyrodactylus 
salaris.  
 
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. 
 
Fordelene ved å dispensere fra byggeforbudet er at området får en opprydding og 
forskjønning, og at strandsonen blir mer tilgjengelig for allmennheten. Selve flytebryggen vil 
som nevnt være avlåst, men samlet sett vil tiltaket øke allmenhetens mulighet til ferdsel og 
friluftsliv i området. Tiltaket vil etter kommunedirektørens vurdering innebære en 
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forsterking av grøntområdet langs Lågen på Tretten, og dette er i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 
 
Utbedringen og tilretteleggingen antas å føre til økt bruk av båthavna, som igjen kan 
medføre økt aktivitet med motorbåt i fuglefredningsområdet. Bruk av motorbåt under visse 
forutsetninger er imidlertid tillatt i forskriften, og hovedretningen for utfart fra båthavna er i 
motsatt retning av fredningsområdet, så den eventuelle ulempen for fuglelivet tiltaket vil 
kunne medføre vurderes å være liten. Statsforvalteren uttaler om fuglefredningsområdet at 
«vi kan ikke se at tiltakene har uheldige virkninger for verneverdiene her.» 
 
Samlet vurdering 
Kommunedirektørens samlede vurdering er at ingen av hensynene bak bestemmelsene 
settes vesentlig til side, og at fordelene klart oppveier ulempene. 
 
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. Dersom det innvilges dispensasjon, kan det innebære en 
viss presedens i lignende saker. Denne vurderes å være håndterbar, da antallet båthavner 
som er nødvendig for å håndtere mengden båter på det aktuelle strekket av Lågen og Losna i 
Øyer kommune trolig er lavt. 
 
Det bør settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

1. Mudring skal gjennomføres i tidsrommet angitt i fylkeskommunens tillatelse 
2. Kantvegetasjonen langs vassdrag skal opprettholdes, jf. Vannressursloven § 11. 

Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng 
med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. 

3. Overskuddsmasser må ikke brukes i andre vassdrag. 
4. Maskiner som har vært brukt i andre vassdrag skal være vasket/desinfisert/tørket før 

arbeidene starter, for å unngå spredning av parasitten Gyrodactylus salaris. 
5. Havneanlegg og tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, 

og tåle en 200-års flom med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom 
6. Det skal settes opp informasjonsskilt om fuglefredningsområdet i båthavna, slik at 

reglene for motorisert ferdsel blir gjort enkelt tilgjengelige. 
7. Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna skal sperres, da det kan oppstå 

trafikkfarlige situasjoner på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter på 
tilhengere.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
byggeforbudet i 100-meterssonen, kravet om detaljregulering, og forbudet mot utfyllinger 
og inngrep, for mudring av 20 cm i et område på 50 ganger 50 meter, oppsett av 
sikringsgjerde på molo, utsetting av flytebrygge for 24 båter, avretting/fjerning av 
nivåforskjeller på gammel molo, og opprydding i området i umiddelbar nærhet av havna. 
Hensynet bak bestemmelsene settes ikke til side, eller ikke vesentlig til side, og fordelene er 
større enn ulempene. 
 
Det settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

1. Mudring skal gjennomføres i tidsrommet angitt i fylkeskommunens tillatelse 
2. Kantvegetasjonen langs vassdrag skal opprettholdes, jf. Vannressursloven § 11. 

Denne regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng 
med vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. 

3. Overskuddsmasser må ikke brukes i andre vassdrag. 
4. Maskiner som har vært brukt i andre vassdrag skal være vasket/desinfisert/tørket før 

arbeidene starter, for å unngå spredning av parasitten Gyrodactylus salaris. 
5. Havneanlegg og tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, 

og tåle en 200-års flom med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom 
6. Det skal settes opp informasjonsskilt om fuglefredningsområdet i båthavna, slik at 

reglene for motorisert ferdsel blir gjort enkelt tilgjengelige. 
7. Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna skal sperres, da det kan oppstå 

trafikkfarlige situasjoner på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter på 
tilhengere. 

 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meterssonen. 
 
(Dette alternativet må begrunnes selvstendig av plan- og miljøutvalget.) 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger
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DISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 19/40/0/0 - SØRLIA - BLOKKBEBYGGELSE MED 
PARKERINGSANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: IEIGB 

3440/19/40/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/1677     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg 
Søknad 
Tegninger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Arkitekt sin redegjørelse for klimagevinster 
Reguleringsbestemmelser 
 
Sammendrag 
Det søkes om dispensasjon fra bestemmelse om gesimshøyde, for å bygge ca. ni prosent 
høyere gesims. Dispensasjonen ønskes for å kunne oppføre bygningen med moduler, som 
har tykkere etasjeskille enn plassbygde bygg. Kommunedirektørens samlede vurdering er at 
bygningen kan oppføres med omsøkt gesimshøyde uten at det setter hensynene til 
bygningers fremtoning og tilpasning til landskap og øvrig bebyggelse vesentlig til side, og at 
fordelene er klart større enn ulempene, og anbefaler at dispensasjon innvilges. 
 
Saksutredning 
Rett Hjem arkitekter søker på vegne av tiltakshaver om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse om maksimal gesimshøyde 9 meter, for å kunne oppføre bygg med 
gesimshøyde med 9,8 meter på gnr/bnr 19/4. Byggenes mønehøyde og takvinkel vil ligge 
innenfor reguleringsbestemmelsene (hhv. 12 meter og 22-34 grader). Søker oppgir at 
årsaken til at gesimshøyden vil overskrides, er at det skal benyttes moduler til oppføring av 
bygningen, og at tykkere etasjeskiller i disse gir høyere gesimshøyde enn konvensjonelle 
bygninger. 
 
 
Plangrunnlaget 
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen er Hafjell bunnområde – sør i Øyer kommune, 
vedtatt 01.06.2006. Bestemmelse 3.3 sier at bygninger i område T2 kan oppføres med 
gesimshøyde inntil 9 meter og mønehøyde inntil 12 meter. 
 
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 
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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. Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale 
interesser, kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart 
større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Naboer og berørte interesser 
Tiltaket ble nabovarslet 29.04.22, og det fremgår av varselet at det søkes om dispensasjon 
fra reguleringsbestemmelsen om gesimshøyde. Det kom ikke inn nabomerknader til 
gesimshøyden. En av naboene bemerker at «Vi mener bygget bør flyttes ca. 10 meter 
sørover fra vår grense for å gi plass til anleggsarbeide, aktivitet på egen grunn når det står 
ferdig, og avstand til beitende dyr og evt. annet på vår grunn (jfr. beliggenhet Lodgen og nytt 
bygg lenger opp).». Kommunedirektøren tolker det slik at denne merknaden ikke går på den 
planlagte gesimshøyden. 
 
Vurdering 
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, hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, eller nasjonale eller regionale interesser, 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. 
 
Det fremgår ikke av plandokumentene hvilke hensyn som ligger bak bestemmelsen om 
maksimal gesimshøyde, og kommunedirektøren har derfor gjort en objektiv vurdering av 
hvilke hensyn som ligger bak bestemmelsen. Høyder og volum på bygninger er viktig for 
deres fremtoning og tilpasning til landskap og øvrig bebyggelse, og kommunedirektøren 
kommer derfor til at dette er hensynene som søkes ivaretatt. 
 
Bestemmelsen om gesimshøyde og mønehøyde på hhv. 9 og 12 meter tillater en bebyggelse 
som er godt synlig i området, med normalt sett tre etasjer.  Omsøkt gesimshøyde 9,8 meter 
innebærer en økning på snaut ni prosent i forhold til bestemmelsen. Kommunedirektørens 
vurdering er at bygningen ikke vil få en vesentlig annen høyde, annet uttrykk eller oppfattet 
volum ved å innvilge dispensasjon. Dispensasjon medfører heller ikke mulighet for å øke 
antall etasjer eller enheter. Kommunedirektøren finner at hensynene bak bestemmelsen 
ikke settes vesentlig til side.  
 
Søker opplyser at dersom dette prosjektet skulle blitt bygget uten modulteknologi, ville det 
blitt bygd med dekker i betong. Følgende fordeler ved bruk av moduler oppgis: 

- Høy ferdigstillingsgrad fra fabrikk gir kort byggetid og lite avfall på byggeplass 
- Minimalt behov for transport av materialer til byggeplass 
- Tykkere etasjeskiller gir bedre isolasjonsevne. Etasjeskillene skal utføres i treverk. 
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- Modulene som er planlagt anvendt har høy gjenbruksgrad, og kan i praksis enkelt 
demonteres og settes opp en annen plass 

- Kortvarig byggeprosess gir en lavere belastning på nærområdet (anleggstrafikk, støy, 
etc.) 

 
Redusert transportbehov, bruk av etasjeskiller i treverk fremfor betong, bedre 
isolasjonsevne, og tilrettelegging for gjenbruk på et senere tidspunkt, er alle momenter som 
er i tråd med en ønsket dreining mot reduserte klimagassutslipp og økt bærekraft. Dette er 
fordeler som bør tillegges vekt. I nyere reguleringsplaner har Øyer kommune satt 
bestemmelser som åpner for én meter høyere gesims- og mønehøyde ved bruk av 
hovedbæresystem i treverk fremfor betong. 
 
Kort byggetid vil være fordelaktig for naboer på grunn av redusert tid med støybelastning, og 
for nærområdet generelt vil det være fordelaktig på grunn av redusert tid med 
anleggstrafikk. 
 
Utsikten til naboer i øst kan bli påvirket av høyere gesims. Det har imidlertid ikke kommet 
merknader fra naboer som går på gesimshøyden. Etter kommunedirektørens vurdering vil 
det ikke være vesentlig forskjell i hvordan utsikten til naboer i øst oppleves med 
gesimshøyde 9 og 9,8 meter. Påvirkning på utsikt vurderes derfor som en mindre ulempe. 
 
Det skal ikke være uproblematisk å fravike klare reguleringsbestemmelser. Hensyn og formål 
bak dem og planen er imidlertid helt sentralt i en vurdering om det likevel kan innvilges 
dispensasjon. Den relative økningen i gesimshøyde er snaut ni prosent. Tidligere 
dispensasjonspraksis i kommunen knyttet til gesimsavvik har akseptert større prosentvise 
økninger enn hva som omsøkes her.  I dette tilfellet er kommunedirektøren enig med søker i 
at økningen i gesimshøyde vil ha lite å si for bygningens totalinntrykk. Det legges også 
betydelig vekt på at økt gesimshøyde muliggjør bygg som gir mindre klimagassutslipp, 
kortere byggetid, og tilrettelegger for fremtidig gjenbruk. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 3.3 om maksimal gesimshøyde 9 meter, for oppføring av omsøkt 
bygning på gnr/bnr 19/40 med gesimshøyde inntil 9,8 meter. Hensynet bak bestemmelsen 
settes ikke vesentlig til side, og fordelene er klart større enn ulempene. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger 
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DISPENSASJON - GBNR 155/131/0/0 - TAKFORM OG TAKTEKKING 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: IEIGB 

3440/155/131/0/0  
Arkivsaksnr.: 21/3511     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Situasjonsplan 
- Fasadetegning eksisterende fritidsbolig 
- Plantegning eksisterende fritidsbolig 
- Fasadetegninger x4 
- Snitt 
- Plantegning 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plan-ID: 102B Hafjelltoppen hyttegrend 
- Øvrige dokumenter ligger i ESA-sak 21/3511 

 
 
Sammendrag: 
Ansvarlig søker Eladior Ramm AS søker om dispensasjon på vegne av tiltakshaver Grethe 
Viksaas for å kunne oppføre et tilbygg til fritidsbolig hvor deler av taket avviker fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende taktekking og hele taket på tilbygget avviker fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende takform.  
 
Største del av tilbygget ønskes oppført med valmet tak. Taket fremstår som et saltak kun fra 
fasade sør. På bygningsdelen mellom eksisterende fritidsbolig og tilbygg er det omsøkt flatt 
tak og takpapp som taktekking. Tilbygget bryter med reguleringsbestemmelsene 
«Bygningene skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, helst 26,5 grader» og «Fritidsbebyggelse 
skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» 
 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for takform og taktekking for 
mellombygget, men at det ikke gis dispensasjon for annen takform på hovedtilbygget.  
 
 
Saksutredning: 
Ansvarlig søker Eladior Ramm AS søker om dispensasjon på vegne av tiltakshaver Grethe 
Viksaas for å kunne oppføre et tilbygg til fritidsbolig hvor deler av taket avviker fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende taktekking og hele taket på tilbygget avviker fra 
reguleringsbestemmelsene vedrørende takform.  
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Den 27.12.2021 mottok Øyer kommune en rammesøknad for tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig i Kringelåsvegen 4, gbnr. 155/131. I forbindelse med behandling av 
rammesøknaden ble det oppdaget at omsøkt fritidsbolig ikke er i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Den 02.06.2022 mottok Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i plan-ID 102 Hafjelltoppen hyttegrend, vedtatt 
av kommunestyret 16.05.2014 vedrørende taktekking og takform.  
 
I reguleringsbestemmelsene står det i punkt 3.4:  

- «Bygningene skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, helst 26,5 grader»  
 

- «Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området – naturstein, 
skifer, treverk og mørke jordfarger. Lyse eller skarpe farger som gir stor 
kontrastvirkning mot omgivelsene, vil ikke bli tillatt – heller ikke som stafasjefarger.» 
 

- «Fritidsbebyggelse skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» 
 
Mellombygget som skal binde sammen et større tilbygg er omsøkt med flatt tak, og 
taktekkingsmateriale takpapp i gråtone. Hoveddelen av tilbygget forholder seg til 
reguleringsplanens føringer som gjelder taktekking, men ikke takform.  
 
 
 

 
Utklipp Situasjonskart.   
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Utklipp fasade Nord.  

 

 
Utklipp fasade sør.  

 
Utklipp fasade øst.  
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Utklipp fasade vest. 

 

 
Utklipp av snitt. 

 
ELADIOR RAMM AS begrunner søknaden om dispensasjon fra takform med følgende:  
 «På tiltakets tilbygg søkes det om dispensasjon fra krav om saltak.  

 
Bygningens karakter og form er en moderne utforming av Gudbrandsdalens stabbur 
og gårdsbebyggelse og tradisjonelle byggeteknikker. Taket på tilbygget avviker fra 
kravet om rent saltak, men forholder seg til regulerings føringer for takvinkel og 
taktekke. Taket består av to like takflater med en valmet side. Den valmede siden av 
saltaket har som formål å minske byggets volum mot omkringliggende bebyggelse og 
dermed fremstå lavest mulig i det fallende terrenget. Langsiden av tilbygget som 
retter seg inn mot tunet har en tradisjonell «saltaksgavl» med to like sider. Takformen 
skaper et skjermet gårdmiljø og uteplass, samtidig som volumet avtar i byggehøyde 
mot syd for å skape gode lysforhold og utsikt fra tomten. Det lille mellombygget som 
forbinder eksisterende hytte og tilbygg har flatt tak. Dette er for å skape en tydelig 
overgang mellom ny og gammel og for å unngå større inngrep i den eksisterende 
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hytten. Begrunnelse for omsøkt dispensasjon er å få bygningen til å fremtre mindre 
ruvende mot syd, da dette har vært påpekt i tidligere nabomerknader.  
 
Formålet med planbestemmelsen om at bygninger skal ha saltak er ikke begrunnet 
ytterligere i reguleringsbestemmelsene. Vi antar at hensynet med bestemmelser 
knyttet til takform, takvinkel og taktekkingsmaterialer i reguleringsplanen har til 
hensikt at nye tiltak i området får et uttrykk som harmonerer med de 
omkringliggende bygninger og naturen;  
 
«Alle bygg skal tilpasses den tradisjonelle byggeskikken hva angår hovedform, 
materialbruk og farger. Bebyggelsen kan gis et moderne preg, men på en slik måte at 
de forholder seg til det omkringliggende bygningsmiljø og/eller landskapsformer.» 
(Kommunedelplan for Øyer Sør)  
 
Hafjell hyttegrend er et område, sammensatt med mange ulike typologier, 
byggeskikker og takutforminger. Her finnes det mange utgaver av saltak 
(155/286,155/295,155/130) som i utforming, størrelse, og antall avviker tradisjonelle 
byggeskikker hva angår hovedform. Dette resulterer i at hyttene og omkringliggende 
bygningsmiljø ikke opptrer som veldig sammenhengende eller ensartet, på tross av at 
takform og takvinkel overholder bestemmelser i reguleringen.  
 
Vi mener at takformen i dette tiltaket må ses i sammenheng med den helhetlige 
utforming og forbindelsen til den eksisterende hytten i tiltaket. Tilbygget vil bli utført i 
kamlaft (håndlaft), med tekking i skifer, noe som i sin form, byggeskikk og 
materialbruk er en direkte referanse til bygningstradisjonen i området.  

 
Vi mener tiltaket som helhet oppfyller hensikten og formålet med planen om å 
tilpasse seg omkringliggende bebyggelse, den tradisjonelle byggeskikken samtidig 
med å gi bebyggelsen et moderne preg. Vi anser fordelene ved dispensasjonen større 
enn ulempene i dette tilfellet.» 

 
ELADIOR RAMM AS begrunner søknaden om dispensasjon fra taktekking på et lite 
mellombygg med følgende:  

«På mellombygg med flatt tak søkes det om dispensasjon fra krav om at 
taktekkingsmaterialet skal være skifer torv eller skifer. Taktekkingsmaterialet på 
mellombygget vil bli takpapp i gråtone som harmonerer med skifertaket på tilbygget.  
 
Tiltaket ønsker å unngå større inngrep i den eksisterende hytten som resultat av høy 
takoppbygging, og mener derfor et flatt tak med minimal takoppbygning vil være 
mest hensiktsmessig for å skape følelsen av «tunbebyggelsen" med mindre bygg 
fremfor et sammenhengende stort volum.  
 
Hensynet med bestemmelsen er å tilpasse tiltaket omgivelsenes karakter og form. Vi 
konkluderer at hensynet til denne bestemmelsen er ivaretatt da mellombyggets 
relativt lille takflate ikke vil være det dominerende mellom hyttens torvtak og 
tilbyggets skifertak. Takpappen vil ikke være reflekterende. Mellomgangens karmer 
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og konstruksjon vil bli utført i tre og vil derfor harmonere godt med både nytt og 
gammelt på eiendommen.» 

 
 
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 eller lovens 
formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser 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.  
 
Naboer og berørte interesser: 
Rammesøknad og søknad om dispensasjon er nabovarslet, jf. pbl § 21-3, og det er ikke 
kommet inn merknader til tiltaket. Høring til statlige og regionale myndigheter, jf. Pbl. § 19-1 
er ikke gjennomført, da deres ansvarsområder ikke ansees som berørt.  
 
Nabomerknadene det er referert til i søknad om dispensasjon gjelder en tidligere byggesak 
på samme eiendom. Ny eier av eiendommen ønsker ikke å gjennomføre det tidligere 
omsøkte tiltaket.  
 
Plangrunnlaget: 
«Bygningene skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, helst 26,5 grader», «Fritidsbebyggelse 
skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer.» 
 
Omsøkt mellombygg strider med bestemmelsene takvinkel og taktekking, da det her er 
ønskelig med flatt tak og tekkingsmateriale grå takpapp. Hoveddelen av tilbygget strider 
med bestemmelsen saltak.  
 
Vurdering etter pbl. § 19-2: 
For at dispensasjon skal kunne gis, må alle vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første må 
hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
eller nasjonale eller regionale interesser 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. 
 
Nasjonale eller regionale interesser.  
Nasjonale eller regionale interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
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Hensynet bak bestemmelsen:  
 
Mellombygget – Takform og taktekking 
Hensynet bak bestemmelsene takform og taktekkingsmateriale, er at feltet skal fremstå som 
et helhetlig område, hvor fritidsboligene skal harmonere med hverandre. Mellombygget skal 
binde eksisterende hytte og nybygg sammen. Dette utgjør en liten del. Det vil ikke være 
særlig synlig. Intensjonen med bestemmelsen er å sikre at et helhetlig uttrykk i 
hytteområdet. Slik sett vil selv annen takform og taktekking på mellombygget sette hensynet 
bak bestemmelsen til side. Siden det er en liten del av bygget, som ikke vil være 
dominerende, og vil gi en grei sammenbinding av delene vil det ikke sette hensynet til 
bestemmelsen vesentlig til side.  
 
 
Hovedtilbygg - Takform 
Hensynet bak bestemmelsene takform og taktekkingsmateriale, er at feltet skal fremstå som 
et helhetlig område, hvor fritidsboligene skal harmonere med hverandre. Hovedtilbygget er 
omsøkt utformet med en type valmet tak. Fra sør vil det se ut som et saltak, men fra andre 
vinkler vil det fremstå som et valmtak. Dette er ikke i tråd med bestemmelsene, og vil gi et 
annet uttrykk enn resten av hytteområdet.  
 
Det framføres at det vil gi en avdempet virkning av påbygget, og at det dermed vil gli bedre 
inn i terrenget. Selv om dette kan være et poeng, er det ikke tilrådelig å tolke 
reguleringsbestemmelsene slik at de passer i den enkelte sak. Dette handler også om planen 
som styringsverktøy og vil kommenteres nærmere i lovens andre vilkår nedenfor. 
 
En takform som omsøkt vil bryte med hensikten bak bestemmelsen, og det vil være så 
tydelig, at det setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side. 
 
 

 
Utklipp fra grad av utnytting. 

 
 
Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene:  
 
Mellombygget – Takform og taktekking 
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Søker fremfører at fordelen med flatt tak på mellombygget vil redusere større inngrep i den 
eksisterende fritidsboligen. De fremfører videre at et flatt tak med minimal takoppbygning 
vil være mest hensiktsmessig for å skape følelsen av «tunbebyggelsen" med mindre bygg 
fremfor et sammenhengende stort volum. 
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon er stort sett av personlig og økonomisk karakter. Men 
argumentet om tunbebyggelse vil kunne være et arealdisponeringshensyn, og slik sett være 
en fordel som kan vektlegges med begrenset tyngde. 
 
Det er små ulemper ved et slikt tiltak. Det setter hensynet bak bestemmelsen til side i noe 
grad, og dette vil utgjøre en liten ulempe.  
 
Ved små tiltak, og med små ulemper vil det heller ikke kreves så store fordeler for å kunne si 
at fordelene er klart større enn ulempene. Det kan derfor konkluderes med at fordelene er 
klart større enn ulempene for både takformen og taktekkingen på mellombygget. 
 
 
Hovedtilbygg – Takform 
 
På hoveddelen av fritidsboligen er det en valmet side. Søker begrunner fordelen med denne 
siden med følgende:  

«Den valmede siden av saltaket har som formål å minske byggets volum mot 
omkringliggende bebyggelse og dermed fremstå lavest mulig i det fallende terrenget. 
Langsiden av tilbygget som retter seg inn mot tunet har en tradisjonell «saltaksgavl» 
med to like sider. Takformen skaper et skjermet gårdmiljø og uteplass, samtidig som 
volumet avtar i byggehøyde mot syd for å skape gode lysforhold og utsikt fra 
tomten.» 

 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon er av personlig og økonomisk karakter, og kan ikke 
vektlegges.  
  
Eiendommen ligger i et hytteområde der de fleste eiendommer er utbygd i tråd med 
reguleringsplanen om saltak. Søker har påpekt noen avvik, men det har ikke lyktes KD å finne 
brudd på reguleringsbestemmelsene i nyere tid. Flere av disse har heller ikke avvik i forhold 
til saltak. Disse er bygget nokså langt tilbake i tid. Et tak som omsøkt vil bryte den harmonien 
som er tenkt gjennom å ha en bestemmelse om saltak. Dette er en betydelig ulempe. En 
dispensasjon vil også uthule reguleringsplanens bestemmelser når det gjelder takform. Dette 
er en ulempe som må vektlegges. 
 
Ut fra dette kan det ikke sies at fordelene er klart større enn ulempene når det gjelder 
takform på hovedbygget. 
 
Oppsummering 
For mellombygget vil ikke dispensasjon fra takform og taktekking sette hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig tilside, og fordelene er klart større enn ulempene. Det kan gis 
dispensasjon da vilkårene pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt. 
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For hovedtilbygget vil en dispensasjon fra takform sette hensynet bak bestemmelsen 
vesentlig til side. Fordelene er heller ikke klart større enn ulempene. Det er ikke anledning til 
å gi dispensasjon da vilkårene pbl. § 19-2 annet ledd ikke er oppfylt. 
 
 
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 føre til 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. Ved å 
innvilge dispensasjon til mellombygget, kan det være at det åpnes opp for annen takform og 
taktekking på små mellombygg. Kommunedirektøren ser at det kan skape presedens, men 
mener denne kan håndteres. Dette vil påvirke totalinntrykket på hytteområdet i iten grad. 
 
Selv om vilkårene for dispensasjon ikke er til stede for takform på hoveddelen, knytter 
likevel kommunedirektøren en kommentar til presedensvirkning av dispensasjon fra takform 
på hovedtilbygget. Dette vil fort kunne gi dispensasjon til mange ulike takformer, og da blir 
reguleringsplanen satt ut av spill for takutforming. Forutsigbarheten for naboer blir også 
mindre. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon for takform og taktekking for 
mellombygget. De lovbestemte vilkårene er oppfylt, og det er ikke noe som tilsier at 
dispensasjon ikke kan gis. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det ikke gis dispensasjon for takform for hovedtilbygget til 
hytta, da de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt. Kommunedirektøren vil også påpeke at 
det er stor fare for en uønsket presedens dersom dispensasjon gis. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra pkt 3.4 i planID 102 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform og taktekking for 
mellombygget. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke vesentlig tilside, og fordelen er 
større enn ulempene. 
 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra pkt 3.4 i planID 103 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform på 
hovedtilbygg. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig tilside, og fordelene er ikke klart 
større enn ulempene. Kommunen mener det ikke er ønskelig å fravike reguleringsplanens 
bestemmelser for takform på større deler av bygget. 
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Alternativ 2: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra pkt 
3.4 i planID 102 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform og taktekking for 
mellombygget. De kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, men det gis avslag med hjemmel i 
kommunens forvaltningsskjønn. (Avslag må begrunnes selvstendig) 

Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra pkt 3.4 i planID 103 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform på 
hovedtilbygg. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig tilside, og fordelene er ikke klart 
større enn ulempene. Kommunen mener det ikke er ønskelig å fravike reguleringsplanens 
bestemmelser for takform på større deler av bygget. 
 
 
Åsmund Sandvik Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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G/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - SØKNAD OM FRADELING AV AREAL 
SØKERE: HARALD KRISTIAN NYMO, INGRID FAUSKRUD, MARIT KRISTINE WALLØE 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2321     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
80/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Søknad om fradeling fra Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe søker om å fradele bygninger på 
gårdstunet Nybakken til to matrikkelenheter på hhv. 2,6 daa og 1,5 (2,5) daa areal, samt setra på 
Sydda på ca. 2,6 daa. Det er ingen selvstendig drift på eiendommen i dag og jorda leies bort. 
Landbrukseiendommen mangler vintervei, og har noe begrenset med vanntilgang. Formålet med 
fradelingen er å oppnå full bruksrasjonalisering.  
 
Kommunedirektøren mener delinga vil medføre en god driftsmessig løsning og at arealene kan bli 
bedre utnyttet enn slik forholdene er i dag. Kommunedirektøren mener deling kan tilrås med 
følgende arealfordeling: Gårdstun A ca. 2,6 daa og gårdstun B ca. 1,5 daa. Setra ligger i 
Statsallmenninga og samtykke til fradeling behandles etter fjelloven av Øyer fjellstyre. 
 
Saksutredning: 
Landbrukseiendommen Nybakken eies av tre parter fordelt på fire andeler. Partene søker om å 
fradele bygninger på gårdstunet og på setra. Formålet med fradelingen er å oppnå full 
bruksrasjonalisering, der de beholder bygninger selv mens jordbruksarealene blir solgt til aktive 
gårdsbruk.  
 
Landbrukseiendommen består av 21 daa dyrkamark, 5 daa innmarksbeite, 57 daa produktiv skog og 
15 daa annet markslag, totalt 98 daa. Av bygningsmasse er det på eiendommen to bolighus registrert 
i Glokart som «våningshus benyttet til fritidsbolig», en «garasje/anneks benyttet til fritidsbolig», tre 
bygninger registrert som «annen landbruksbygning som ikke er næring» og et mindre uthus. Det er 
ifølge søkerne ikke vinterbrøytet vei til tunet på gården og landbrukseiendommen har noe begrenset 
med vanntilgang. Gården har ikke hatt fastboende etter 1970- årene. Til eiendommen hører seter på 
Sydda.  
 
Tunet søkes fradelt til to selvstendige enheter på hhv. 2,6 og 1,5 (2,5) daa areal hver. Tun A har en 
fritidsbolig samt tre uthus. Arealet består av delvis bebygd areal, delvis skogsmark, samt ca. 50 m2 
stort areal med fulldyrket mark. Tun B inneholder to alternativer, der det ene alternativet inkluderer 
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1 daa skogsmark på nedsiden av gardsvegen. Tun B har en fritidsbolig og en garasje/anneks. Arealet 
her er består delvis bebygd areal og delvis skogsmark.  
 
Setertunet som søkes fradelt består av seterhuset og to uthus. Området rundt er inngjerdet og ligger 
i Gardskart som jorddekt fastmark. Samlet areal er ca. 2,6 daa. 
 

 
Oversikt over eiendommen – g/bnr 92/3 
 

 
Oversikt over gardstunet og ønsket deling: tun A ca. 2600 m2 , tun B: alt A ca. 1500 m2 , alt B ca. 2500 m2 . 
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Oversikt over seter som består av to teiger, en med bebyggelsen og ei seterløkke med landbruksbygning. 
 
Lovgrunnlaget 
Det følger av jordloven §12 første ledd at «deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til 
jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet». Hva som skal vektlegges i 
delingsvurderingen fremgår av §12 tredje ledd:  
 
«Ved avgjerd av 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. 
 
Etter intensjonene til jordlova beskrevet i formålsparagrafen (§ 1), heter det mellom anna at 
«ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjoner sine behov. Forvaltninga skal vere 
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miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare 
på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter». I dette 
ligger at arealressursene skal forvaltes med tanke på at en i framtida kan få større behov for 
jordbruksjord enn i dag og at det skal utvises aktsomhet med bl.a. fradeling til andre formål enn 
jordbruksproduksjon. 
 
Omdisponering 
Utgangspunktet for bestemmelsen i jordloven § 9 er at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke 
tar sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må heller ikke disponeres slik at den ikke egner seg til 
jordbruksproduksjon i framtida. Videre i § 9 står: «Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon 
dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal 
det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. 
 
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
lova skal fremja. Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet 
ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort». 
 
Vurdering 
Ca. 50 m2 av arealet som søkes fradelt skal ikke lenger nyttes til landbruksformål og det må vurderes 
om omdisponeringen er i strid med arealressursvernet. Hvorvidt det er særlege høve som tilsier at 
landbruksinteressene må vike vil bero bl.a. på hvilke hensyn som gjør seg gjeldende i saken, hvorvidt 
arealene som skal omdisponeres objektivt sett er egnet til matproduksjon og om det er påregnelig 
med en lønnsom produksjon på arealene. 
 
Det arealet det er snakk om er et kantareal med fulldyrket mark. Arealet ligger langs med 
ytterkanten av eksisterende jorde og kan synes som en naturlig forlengelse av tun A som søkes 
fradelt. Kommunedirektøren ser det slik at betydningen av å beholde det begrensede arealet som en 
del av landbrukseiendommen synes å være av mindre verdi.  
 
Deling 
Utgangspunktet for delingsbestemmelsen skal være at deling skal tillates dersom det ikke går ut over 
de interessene bestemmelsen skal verne om, jf. M-2/2021. Bestemmelsene om deling må ses i 
sammenheng med lovens formål som er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan 
bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og for de som har yrket sitt i landbruket. 
Jordlovens formål må videre sees i sammenheng med gjeldende landbrukspolitikk, hvor ett av 
hovedmålene er å skape ressurssterke og robuste bruk. 
 
Fradeling av seterhus til fritidsformål innenfor Øyer statsallmenning behandles etter fjelloven av 
Øyer Fjellstyre på vegne av grunneier Statskog. Da er det ikke nødvendig å behandle selve delingen 
etter jordloven § 12. I forbindelse med fradelinga vil også seterretten frafalles. Kommunedirektøren 
har hatt dialog med Statsforvalteren i saken om lovverket i dette, og Statsforvalteren mener at 
fradelingen likevel bør vurderes etter jordloven § 12. 
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Hensynet til arealressursvernet 
Lovformuleringen skal gi forvaltningen mulighet til å treffe beslutninger som hindrer at det oppstår 
enheter som er vanskelig å drive rasjonelt eller at produktive landbruksarealer faller ut av drift. 
Begrepet «arealressursene» gjelder også bl.a. bygninger. 
 
Gårdstunet 
Tun A omfatter noe skogsmark rundt bebyggelsen. Å innlemme dette arealet til tunet vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Tunet omfatter videre ca. 50 m2 fulldyrket areal. Det arealet det er 
snakk om er et kantareal med fulldyrket mark. Arealet ligger langs med ytterkanten av eksisterende 
jorde og kan synes som en naturlig forlengelse av tun A som søkes fradelt. Kommunedirektøren ser 
det slik at betydningen av å beholde det begrensede arealet som en del av landbrukseiendommen 
synes å være av mindre verdi.  
 
Tun B omfatter noe skogsmark rundt bebyggelsen. Å innlemme dette arealet til tunet vil gi en 
fornuftig arrondering, enklere grenseforhold og en unngår at det gjensettes et areal som lett blir 
ansett som urasjonelt å drive. Tun B har omsøkt to alternativer, der det ene forslaget er med et 1 daa 
stort areal på nedsiden av vegen. Det vurderes til at arealet på nedsiden av vegen ikke bør deles fra 
og bli en del av tun B. Hvis arealet fradeles vil det medføre en driftsmessig vanskelig løsning for ny 
eier av skogsmarka på nedsiden av vegen, og kan by på utfordringer ifm. skogbruksdrifta. Det er 
videre usikkert om det egentlig er et reelt behov for at arealet innlemmes i tunet.  
 
Setra 
I søknaden står det at grense mot vest fastsettes så langt bort det gis rom for på inntil 2,5 daa. 
Normal størrelse på en fritidseiendom er ca. 1 daa. Øyer fjellstyre behandlet saken etter fjelloven 
den 15.6.2022. De har vedtatt at det kan opprettes festekontrakt på seterhusene til fritidsformål. De 
mener videre at det skal gjerdes av sørvest for husene inntil utedoen. Samlet areal på tomta blir 1 
daa. Resterende areal legges til seterlykkja ved at gjerdet mot denne fjernes. Kommunedirektøren 
støtter denne vurderingen og mener det i tillegg må legges til rette for adkomst til seterlykkja. 
 
Eiendommen ligger i et område med dyr på utmarksbeite og alle slike fradelinger vil i sum redusere 
beiteressursene i området. Dette momentet alene taler likevel ikke sterkt for at fradeling bør frarås. 
 
Driftsmessig god løsning 
Det skal vurderes om delingen legger opp til en god driftsmessig løsning. Ifølge rundskriv M-2/2021 
kan det ikke kreves at det er den beste løsningen som skal velges, det holder at løsningen er god. 
 
Nybakken er et mindre gardsbruk med spredte jord- og skogbruksarealer. Jordbruksarealene rundt 
tunet leies av en nabo som også er i posisjon for å kjøpe disse. En slik løsning vil driftsmessig være 
god. For skogarealene og jordbruksarealer på setra ønsker en annen grunneier med skog og 
jordbruksarealer i samme området å erverve disse, noe som kan gi en rasjonell drift av arealene og 
som er positivt. 
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En konsekvens av fradeling er at det oppstår bolig- og fritidseiendommer i et aktivt jordbruksområde. 
Det er påregnelig at det kan oppstå noen driftsulemper ved bruk av dyrkamarka. Men tunene ligger 
der fra før og er ikke noe nytt element å forholde seg til. Planlagt ny eier av dyrkamarka rundt gården 
leier i dag jorda der og det antas at de er kjent med driftsforholdene. Planlagt ny eier av seterlykkja 
driver flere arealer like ved.  
 
I avveiningene mellom ønske om rasjonelle bruk og en variert bruksstruktur bør hensynet til 
rasjonelle bruk veie tyngst og at det ikke fradeles et større areal enn det som synes nødvendig for to 
rasjonelle boligtomter. Dette gjør seg særlig gjeldende når det er dyrkamark som ligger inntil tunet. 
Det er i dag ingen egnet driftsbygning på gården for å drive med husdyr, gården mangler adkomstvei 
om vinteren og det er også begrenset med helårs vanntilgang på gården. Dette er momenter som 
taler for fradeling av gardstunet.  
 
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arrondering og transportavstander er vesentlige forhold som skal vurderes. 
Ettersom jord og skog skal selges til nærliggende landbrukseiendommer i aktiv drift antas det at 
fradelingen ikke vil føre til en mindre god driftsmessig løsning. Det taler for samtykke til deling. 
 
Drifts- og miljømessige ulemper 
Hensikten med dette vurderingsmomentet er å se om den aktuelle delingen fører til ulemper for 
landbruksdrifta i området. Dette momentet gjør seg først og fremst gjeldende ved fradeling av bolig- 
eller fritidstomter der det kan oppstå konflikter mellom landbruket og andre interesser. 
 
Med hensyn til eventuelle drifts- og miljømessige ulemper for landbruket er det i utgangspunktet 
uheldig å etablere en løsning med en fritt omsettelig boligeiendom tett inntil dyrkamark. Drift av 
jordbruksarealer kan foregå til alle døgnets tider og at den som bor og oppholder seg i nærheten må 
være bevisst at det kan oppleves ubehag med både støy, støv, lukt, insekter m.m. Det er uheldig om 
det oppstår interessemotsetninger mellom bolig- og landbruksinteresser og at dette etter hvert kan 
medføre begrensninger for landbruksdrifta. Så lenge det er påstående bebyggelse, vil det ikke være 
noe nytt element å forholde seg til for den som driver jorda rundt. En kan dermed forvente at 
fradelingen i mindre grad legger press på framtidige behov om fradeling av tilgrensende dyrka marka 
ift. ønske om å utvide eiendommene. Dagens driver av jorda rundt tunet har planer om å erverve den 
og det antas at han er kjent med driftsforholdene. En ser ikke at driftsulemper i seg selv er et 
moment som taler mot tillatelse til deling. 
 
Bosettingshensynet 
Om vurderingene etter § 12 tredje ledd tilsier at søknaden bør avslås, kan en likevel åpne for 
fradeling dersom hensynet til bosettingen i området gjør seg gjeldende. Ettersom en ikke har 
konkludert med at søknaden bør avslås er det ikke nødvendig å drøfte bosettingshensynet i saken. 
 
Øvrige momenter 
Setrer har en sentral plass i landbrukets kulturhistorie, og er slik også en viktig del av 
kulturlandskapet. I denne saken vurderes det til at kulturlandskapet ikke blir forringet. Det er 
imidlertid nasjonale føringer på at seterområder bør forvaltes slik at de holdes mest mulig intakt. 
Derfor er fradelinger på generelt grunnlag ikke positivt for kulturlandskapet. 
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For å sikre at intensjonene om ei bruksrasjonalisering blir gjennomført er det nødvendig å sette vilkår 
som sikrer gjennomføring av delinga fullt ut. Det settes derfor vilkår om at det både må omsøkes og 
kunne innvilges konsesjon for alle landbruksarealene. Kommunen behandler ingen 
konsesjonssøknader uten at det foreligger bindende kjøpsavtale. 
 
Helhetsvurdering 
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. Deling har likevel blitt 
tillatt for helt små arealer der det har vært klare driftsmessige fordeler ved å kunne slå et mindre 
areal sammen med et større naboareal. 
 
Det vurderes til at tillatelse til deling av gardstun og hytte er i tråd jordlovens formålsbestemmelse 
om 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 driftsmessig gode løsninger. 
Fradeling av gardstun og hytte på Sydda vil ikke sette landbruksinteressene i vesentlig grad til side. 
Hadde Nybakken derimot blitt solgt som en selvstendig landbrukseiendom kunne en kanskje fått en 
ny eier som interessert i å ta i bruk eiendommen som helårsbolig. Det ville gitt en positiv effekt mtp. 
bosettingen i området. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Harald 
Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe (Gudrun Walløes etterlatte) om 
fradeling av gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige 
grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og tun B 1,5 daa areal. 

2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til omdisponering 
av ca. 50 m2 daa fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen med tun A i Nybakken 
g/bnr 92/3 i Øyer. 

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge konsesjon 
for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for alle 
landbruksarealene. 

 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - GRUNNUNDERSØKELSER IFM. 
PLANLAGTE ARBEIDER VED DAMMENE DJUPEN OG GOPPOLLEN 
SØKER: HAFSLUND ECO 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/2206     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark 
Befaringsnotat 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Hafslund Eco søker om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med prøveboring 
etter plastringsstein og sprengstein til utbedring av demningene på Goppollen og Djupen. 
Disse ble sist utbedret på 1980-tallet og tilfredsstiller ikke gjeldende forskriftskrav mht. 
damsikkerhet. Det søkes om tillatelse til motorferdsel for prøveboring høsten 2022. 
Kommunedirektøren mener det er viktig at demningene tilfredsstiller kravene og at 
transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi. Kommunedirektøren forslår med 
hjemmel i §6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark at Hafslund Eco får tillatelse 
som omsøkt. 
 
Saksutredning: 
Hafslund Eco som er operatør for Gudbrandsdal Energi sine kraftverk i Moksa og Våla 
planlegger tiltak ved Djupen og Goppollen i Øyer fjellet. Dammene ble sist utbedret på 1980-
tallet og tilfredsstiller ikke gjeldene forskriftskrav mht. damsikkerhet. Planen er å forsterke 
dammene og få dette godkjent av NVE i henhold til forskriftskravet. I forbindelse med dette 
trengs det anslagsvis 10.000m3 plastringsstein og ca. 5000 m3 samfengt sprengstein. Med 
unntak av et tidligere steinbrudd inne i magasinet ved Goppollen er de ikke kjent med at det 
finnes uttak av stein i området. 
 
I forbindelse med dette søkes det om tillatelse til motorferdsel i utmark til prøveboring for 
om mulig å finne lokaliteter med plastringsstein nær dammene i løpet av høsten 2022. Det 
planlegges prøveboring på 3 lokaliteter som vises i kart under. Lokalitetene som planlegges 
prøveboret er nummer 3 og 5 langs vegen og nummer 6 ved tidligere steinbrudd inne i 
Goppollen. 
 
Søker har selv vært i dialog med Statskog om tiltaket. 
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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.  
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 Naturmangfoldloven 
§§ 8-12.  
 
Områdene 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 
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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 viktig at dammene tilfredsstiller kravene etter 
forskriftene og at det tilrettelegges så dette arbeidet kan utføres. Ved lokalitet 3 og 5 i 
søknaden kan motorferdselen holdes langs veien, men ved lokalitet 6 må det kjøres i utmark 
langs etablerte kjørespor til demningen på Goppollen.  
 
Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12.  
Etter kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablerte kjørespor inn til demningen ved 
Goppollen, skåne både vegetasjon og terreng for ytterlig slitasje.  Ettersøk i naturbase og 
sensitive artsdata er det ikke registrert sårbare eller truede arter i områdene som blir berørt 
av ferdselen.  
 
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. 
 
 
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 Hafslund Eco tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark i forbindelse med 
prøveboring i Goppollen og langs vegen mellom Goppollen og Djupen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder høsten 2022 
- 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. 
- Tillatelsen 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 - TILTAK I 
SKILØYPER VED MOSETERTOPPEN 
SØKER: MOSTERTOPPEN HAFJELL AS 
 
Saksbehandler:  Remi Rundsveen Eriksen Arkiv: 033 K01  
Arkivsaksnr.: 22/2350     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om motorferdsel i utmark 
Kart med beskrivelse av tiltak 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker om tillatelse til bruk av traktor og gravemaskin for utbedring 
av eksisterende sti fra Mosetertoppen og inn til demningen på Nedre Moksjøen og 
ferdigstillelse av kartlagte løyper mellom Mosetertoppen og Pellestova. Dagens sti mellom 
Mosetertoppen og Nedre Moksjøen trenger vedlikehold på enkelte partier hvor vann har 
gravd ut/gjennom stien. Løypene mellom Mosetertoppen og Pellestova trenger pussing av 
setninger og tilsåing/ettersåing før det søkes om ferdigattest. Det søkes om nødvendig antall 
turer med traktor eller beltevogn og en tur/retur med gravemaskin i forbindelse med dette. 
Transporten vil foregå langs stien til Nedre Moksjøen og kartlagte løypetraseer mellom 
Mosetertoppen og Pellestova.  
 
Kommunedirektøren foreslår med hjemmel i § 6 i forskrift om motorferdsel i utmark for 
sårbare områder i Øyer kommune at Mosetertoppen Hafjell AS får tillatelse til bruk av 
traktor eller beltevogn og gravemaskin som omsøkt.  
 
Saksutredning: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker om tillatelse til motorferdsel i utmark for to tiltak.  
 
Tiltak 1 søkes det om en forlengelse av tidligere gitt tillatelse til bruk av traktor og liten 
gravemaskin for utbedring av eksisterende sti fra Mosetertoppen og inn til demningen på 
Nedre Moksjøen. Strekningen er omtrentlig 2 km, og følger lysløypetraseen i starten. Dagens 
sti er opprettet med duk/geonett og grus (ut fra oversendt bilde) og trenger vedlikehold på 
enkelte partier hvor vann har gravd ut/gjennom stien. Det søkes om nødvendig antall turer 
med traktor og en tur/retur med liten gravemaskin i forbindelse med dette. Transporten vil 
foregå langs stien (se vedlagt kart). Planutvalget ga tillatelse til dette i sak 92/2021, men 
grunnet spesielle forhold forrige høst ble tiltaket utsatt og tillatelsen gikk ut 31.12.2021. 
 
Tiltak 2 søkes det om tillatelse til motorferdsel for å ferdigstille løyper mellom 
Mosetertoppen og Pellestova. Det skal kjøres gjennom med gravemaskin en (1) tur/retur for 
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å pusse opp setninger som er kommet etter arbeidene ble utført, og deretter tilsås/ettersås 
alle arealer. Til dette arbeidet er det nødvendig å bruke traktor og beltevogn. Det 
spesifiseres ikke antall turer, men at det vil være begrenset til svært få dager fordelt over 
periodene sensommer/høst 2022 og vår/tidlig sommer 2023. Arbeidene er en sluttføring av 
tidligere gitt byggetillatelse og utføres før det søkes om ferdigattest på tiltaket. Se vedlagt 
kart. 
 
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.  
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 Naturmangfoldloven 
§§ 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 viktig at tilrettelagte stier og løyper i fjellet 
holdes vedlike og er et godt tilbud for allmenferdsel i forbindelse med ulike typer friluftsliv. 
Transport i forbindelse med dette har en klar nytteverdi. 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. Så langt det lar seg gjøre bør transport foregå vinterstid. Det kan 
likevel aksepteres et mindre antall turer i forbindelse med nødvendige vedlikeholdsarbeider, 
når dette kanaliseres til etablerte kjørespor. Det er omsøkt nødvendig antall turer med 
traktor eller beltevogn og en tur/retur med gravemaskin i begge tiltakene. Kjøringen bør 
begrenses til det som er strengt nødvendig og det vil settes vilkår om loggføring som skal 
innsendes kommunen når tiltaket er gjennomført.  
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Søknad om motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldloven § 8 – 12.  
Etter kommunedirektørens vurdering vil bruk av etablerte stier og løyper, skåne både 
vegetasjon og terreng for ytterlig slitasje, og man vil unngå nye kjørespor/utvidelse av 
traseene. Det er imidlertid viktig at man kjører langs traseene slik at det 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 tiltakene. 
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.  
 
 
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 Mosetertoppen Hafjell AS tillatelse til bruk av motorkjøretøy (traktor, 
beltevogn og gravemaskin) i utmark i forbindelse med utbedring av eksisterende sti fra 
Mosetertoppen og inn til demningen på Nedre Moksjøen og ferdigstillelse av kartlagte 
løyper mellom Mosetertoppen og Pellestova.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder til 01.06.2023.  
- Tillatelsen gjelder inntil en tur/retur med gravemaskin for hvert av tiltakene.  
- Tillatelsen gjelder nødvendig antall turer med traktor eller beltevogn. Turene skal loggføres 
og oversendes kommunen ved gjennomførte tiltak, seinest 01.07.2023. Antall turer skal 
begrenses til å omfatte kun det strengt nødvendige antall.  
- Transporten skal foregå langs etablerte traseer som vises i vedlagte 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 16.08.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 22/2379     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/22 Plan- og miljøutvalget 16.08.2022 
 
 
HØRING - BRUK AV MOTORKJØRETØY TIL UTTRANSPORT AV FELT VILLSVIN 
 
HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN (ETABLERING 
AV FAGSKOLE MV.) 
 
HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR VISSE 
OVERTREDELSER ETTER MOTORFERDSELLOVEN VED BRUK AV SNØSCOOTER 
 
BRUK AV DRONER FOR Å UNNGÅ AV RÅDYRKALVER BLIR DREPT AV SLÅMASKINER 
 
KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA I ØYER KOMMUNE - NVE BER OM KOMMENTAR 
FRA KOMMUNEN 
 
PRØVEFISKE I MOKSA 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


