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UBA - SLUTTBEHANDLING - HØGHAUGEN H6B (201808) 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201808  
Arkivsaksnr.: 18/2011     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 6.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PMU-møte 22.3.2022 PMU-sak 16/22 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B, sist revidert 6.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
22.3.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Høghaugen H6B. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.1.17 i 
kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal 
sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til 
utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av 
tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
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Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Høghaugen H6B vil det derfor være 
rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
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finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Utbyggingsavtalen er ikke spesifisert ned på hvilket tiltak i sentrumsringen som skal 
delfinansieres med midler fra Høghaugen H6B. Dette er i tråd med den prosessen som nå 
gjøres med aktuelle eldre utbyggingsavtaler som er spesifikt knyttet til konkrete tiltak for 
trafikksikkerhet og fremkommelighet.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B som har ligget ute til offentlig ettersyn, med endring merket med rød skrift. 
Endringen gjelder elektronisk signering.  
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING 
PLANID 201408 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201408  
Arkivsaksnr.: 20/4361     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
108/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Storsteinslia, sist revidert 10.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Storsteinslia, vedtatt 31.3.2022, KST-sak 33/22. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia, datert 10.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
20.9.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget pr. 10.10.2022. Dersom 
det kommer inn merknader før saken sluttbehandles i kommunestyret 27.10.2022, vil 
kommunedirektøren anmode om at saken utsettes. Normalt kommer det ingen merknader 
til slike offentlige høringer av utbyggingsavtaler. Avtalepart er kjent med avtalens innhold. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Storsteinslia. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.1.17 i 
kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal 
sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til 
utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av 
tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
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inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Storsteinslia vil det derfor være 
rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
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Det som ligger utenfor planområdet, er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet, er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Endringer før sluttbehandling er merket rødt i avtaledokumentet, og er kun retting av feil 
henvisning, og konkretisering av signering. 
 
Dersom det kommer inn merknader, som knytter seg til forhold i utbyggingsavtalen, før 
denne tas til sluttbehandling av kommunestyret, vil kommunedirektøren vurdere om 
merknaden kan ettersendes, eller om det er nødvendig å anmode om at saken utsettes. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING 
PLANID 201501 BJØRGESETRA 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201501  
Arkivsaksnr.: 21/4     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
109/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Bjørgesetra, korrigert 10.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Bjørgesetra, vedtatt 31.3.2022, KST-sak 34/22. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra, datert 10.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
20.9.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget pr. 10.10.2022. Dersom 
det kommer inn merknader før saken sluttbehandles i kommunestyret 27.10.2022, vil 
kommunedirektøren anmode om at saken utsettes. Normalt kommer det ingen merknader 
til slike offentlige høringer av utbyggingsavtaler. Avtalepart er kjent med avtalens innhold. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Bjørgesetra. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.1.17 i 
kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal 
sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til 
utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av 
tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
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inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Bjørgesetra vil det derfor være 
rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
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Det som ligger utenfor planområdet, er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet, er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Endringer før sluttbehandling er merket rødt i avtaledokumentet. 
 
Dersom det kommer inn merknader, som knytter seg til forhold i utbyggingsavtalen, før 
denne tas til sluttbehandling av kommunestyret, vil kommunedirektøren vurdere om 
merknaden kan ettersendes, eller om det er nødvendig å anmode om at saken utsettes. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING 
PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 22/2695     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
110/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
  
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest2, datert 10.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Haugan Vest2, vedtatt 9.12.21, KST-sak 138/21. Endret 16.3.2022 i PMU-
sak 95/22. 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest2, datert 10.10.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Dersom utbygger 
gjennom en slik avtale helt eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for 
plangjennomføringen, skal utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
20.9.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget pr. 10.10.2022. Dersom 
det kommer inn merknader før saken sluttbehandles i kommunestyret 27.10.2022, vil 
kommunedirektøren anmode om at saken utsettes. Normalt kommer det ingen merknader 
til slike offentlige høringer av utbyggingsavtaler. Avtalepart er kjent med avtalens innhold. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Haugan Vest2. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 1.1.17 i 
kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. Utbyggingsavtalene skal 
sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar 
for gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til 
utbyggingsavtalene, fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av 
tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i 
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nødvendig utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller detaljeringen av 
bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for  
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig  
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte  
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye  
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller  
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over  
alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet:  
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig  
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene. Begge kriteriene er oppfylt 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. For at kommunen skal ha 
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen 
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen. For Haugan Vest2 vil det derfor være 



  Sak 110/22 
 

 Side 14 av 43   
 

rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Det som ligger utenfor planområdet, er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet, er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid. 
 
Endringer før sluttbehandling er merket rødt i avtaledokumentet. 
 
Dersom det kommer inn merknader, som knytter seg til forhold i utbyggingsavtalen, før 
denne tas til sluttbehandling av kommunestyret, vil kommunedirektøren vurdere om 
merknaden kan ettersendes, eller om det er nødvendig å anmode om at saken utsettes. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest 2 som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE 
UTBYGGINGAVTALER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/2673     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
111/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til 17 reviderte utbyggingsavtaler 
ut til 30 dagers offentlig ettersyn. Endringen består i å løsrive bidragsplikten fra et konkret 
tiltak nevnt i sentrumsringen, til på et generelt grunnlag bidra til tiltak nevnt i 
sentrumsringen listet opp i utbyggingsprogrammet vedtatt 25.9.2008. 
 
Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 
 
Saksutredning: 
Kommunen har sett behov for å revidere utbyggingsavtalene som omhandler målrettede 
tiltak som fremkommer i utbyggingsavtalenes punkt om «Utbyggers forholdsmessige 
bidragsplikt utenfor planområdet». 
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Kommunen ser at utbyggingsavtaler, der bidragsplikten utenfor planområdet er knyttet til et 
konkret vegtiltak i henhold til vedtatt utbyggingsprogram, ikke fungerer like effektivt som 
tiltenkt. Vegtiltakene har svært ulik fremdrift og kommunen styrer fullt ut kun tiltak knyttet 
til kommunale vegtiltak. Mange tiltak er knyttet til fylkeskommunale veger. 
 
 
En får derfor ikke den tiltenkte effekten, da finansiering av enkelttiltak blir avhengig av 
utbygging av enkeltområder og plan for gjennomføring av tiltaket knyttet til sentrumsringen. 
 
Dersom bidraget fristilles til å gjelde tiltakene på et generelt grunnlag, uten knytning til et 
gitt tiltak, står kommunen friere til å innhente delfinanisering på de tiltakene vist i 
utbyggingsprogrammet som gjennomføres. 
 
 
Av den grunn finner kommunen det hensiktsmessig å reforhandle avtalen. Det er kun til 
hensikt å løsrive avtalen fra det/de konkrete tiltakene avtalen er satt til å imøtekomme i 
utbyggingsprogrammets sentrumsring. Sentrumsringen har listet opp 12 tiltaksområder. 
Kommunen ønsker nå utbyggingsavtaler der det kun gjøres knytninger til sentrumsringen og 
ikke spesifikke tiltak.  
 
Noen utbyggingsavtaler inngås med flere parter. Disse er identiske i innhold hva gjelder 
binding til sentrumsringen, så det er ikke fremmet identiske avtaler innenfor samme område 
til offentlig ettersyn selv om det skal inngås avtaler med flere parter.  
 
Vurdering: 
Alle avtaleparter er tilskrevet og bedt om å gi uttalelse til forslag om reforhandling. Det er 
kommet inn tre merknader innen fristen for uttalelse. Fristen var to uker. 
 
Odd Bræin, på vegne av Slåseterlia AS: 
Undertegnede har i utgangspunktet ingen sterk motforestilling med hensyn til en 
«samordning» av utbyggingsavtalene i Øyer Sør, men regner da med at også 
innbetalingskravene samordnes slik at utbyggingsområdene får tilnærmet lik belastning pr. 
tomt/enhet. 
Det understrekes at styret i Slåseterlia AS må godkjenne evt. endringer av avtalen. 
 
Torbjørn Jøranli, grunneier innenfor reguleringsplan for Slåseterlia: 
Ønsker møte med informasjon og er åpen for å reforhandle avtale. 
 
Stein Plukkerud, på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS: 
Etterspør hvilke tiltak i utbyggingsprogrammet som er nært forestående. Ber om at det lages 
en prioritert rekkefølge av tiltakene i sentrumsringen, slik at de mest prekære tiltakene løses 
først. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn at det i perioden med offentlig ettersyn av endret tekst 
i utbyggingsavtalene gjennomføres møter med de avtaleparter som har behov for å avklare 
forhold rundt avtaletekst og premiss for å godta avtaleendringen. Videre skal det tas stilling 
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til om det bør lages en prioritert liste for tiltakene som fremgår av sentrumsringen og at 
denne prioriteringen gjøres bindende for fremdrift. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til 17 reviderte utbyggingsavtaler 
ut til 30 dagers offentlig ettersyn. Endringen består i å løsrive bidragsplikten fra et konkret 
tiltak nevnt i sentrumsringen, til på et generelt grunnlag bidra til tiltak nevnt i 
sentrumsringen listet opp i utbyggingsprogrammet vedtatt 25.9.2008. 
 
Alle avtalene ligger som vedlegg til saksframlegget og har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/423/0/0 - MOSÆTERVEGEN 602 - DISPENSASJON CARPORT 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: IEIGB 

3440/16/423/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/2474     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
112/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon, datert 07.09.2022 
PMU-sak 99/21 – Samlet saksfremstilling – Dispensasjonsbehandling for avvikende takvinkel 
og form 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i sak 22/2474 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren finner at de kumulative vilkårene for å innvilge dispensasjon er tilstede 
og anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges på vilkår. 
 
Saksutredning: 
I PMU-sak 99/2021 ble det enstemmig innvilget fravik fra takvinkel og taktekking dersom det 
skal bygges carporter innenfor BFR11. GBNR 16/423 ligger innenfor BFR11. 
 
Ved innlevering av byggesak for carporter og boder ble det klart at det i bestemmelsene ikke 
åpner for andre bygninger på bakkenivå enn leilighetsbygg. Bygg for parkering kan kun være 
under bakken eller under leilighetsbygget som sokkel. 
 
Ansvarlig søker ønsker dispensasjon for å kunne bygge carporter og boder som omsøkt. Det 
fremføres at dette også var forutsetningen for forrige dispensasjonssøknad om takvinkel og -
tekking.  
 
Begrunnelsen for søknaden: Bakgrunnen for søknaden er ønske om en enkel, rasjonell og 
hensiktsmessig løsning for plassering av biler tilhørende den enkelte leilighet med ryddigere 
løsninger med omsyn til parkering, bedre forhold mht lading av biler, enklere snørydding, etc. 
Samtidig sikrer man løsning som gir beboerne mulighet for en mindre kald utebod i 
tilknytning til carportene. Som nevnt i tidligere søknad knytta til takvinkel er carportene 
minimaliserte, de vil utføres med torvtak og som tidligere er vurderingen at tiltakene i sum er 
fordelaktige både visuelt og miljømessig. 
Hovedargumentene for dispensasjon er miljø og sikkerhet. Eventuelle konsekvens på helse, 
jordvern eller tilgjengelighet er vurdert som svært små i den grad de er relevante. Fordelene 
vurderes som klart større enn ulempene. 
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Naboer:  
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3 i 
forbindelse med søknad om dispensasjon. Det er ikke kommet merknader til dette 
varselet.  
 
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 kommunedirektør 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.  
 
Plangrunnlag: 
201301 Hafjell skistadion, Mosetertoppen er gjeldende reguleringsplan i området: 
Pkt. 4.8 om arealer for leilighetsbygg: «(…) I disse områdene kan det oppføres 
fritidsboliger/leiligheter som frittstående bygg, i tun eller som leilighetsbygg i rekke eller 
terrassert. (…) I forbindelse med utbyggingen skal det etableres 1 stk. biloppstillingsplass pr. 
boenhet, i tillegg skal det opparbeides minimum 20% ekstra plasser for gjesteparkering. (…) 
Ved bygging av leilighetsbygg skal parkeringsplasser på terreng medregnes i BYA, dvs. 18m2 
pr. plass.» 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren (KD) finner at dispensasjonssøknaden omhandler ønske om å oppføre 
andre typer bygninger enn hva bestemmelsene åpner for. Det er vesentlig å påpeke at 
søknaden ikke omhandler økt utnyttelsesgrad. Det forventes derfor at carporter, boder og 
øvrig parkering på terreng ikke går ut over utnyttelsesgraden satt i bestemmelsene. Det 
forutsettes også at det avsettes tilstrekkelig parkeringsareal, der minstekrav er angitt i 
bestemmelsene. 
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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? 
 
Reguleringsbestemmelser om bygningstyper skal regulere hvilke typer bygninger som skal 
kunne bygges innenfor planområdet innenfor gitte underinndelinger for fritidsbebyggelse. 
 
Planen ble vedtatt i 2015, og det kan virke som om det i planprosessen ikke har vært tydelig 
nok gjennomtenkt hvilke behov fritidsbeboerne i Hafjell kom til å ha, gitt hvilke type 
bebyggelse som realiseres. Det å anta at det ved leilighetsbygg ikke vil være ønske/behov for 
en carport/bod til fritidsutstyr kan virke som lite gjennomtenkt. Når slike behov fremføres 
først når leilighetsbyggene skal realiseres, må det vurderes om dette kan aksepteres 
innenfor hva bestemmelsen hadde til hensikt å regulere. At frittstående bygg med 
carporter/boder eller kun boder kan inngå i formålet uten at hensynet settes vesentlig til 
side finner kommunedirektøren å akseptere. 
 
I 2015 var det ca. 50 000 elbiler i Norge. I 2022 er antallet over 450 000 biler. Behov for 
ladning og tilrettelegging for ladning også ved fritidsenheten gjør at det er behov for en 
systematisk oppstilling, spesielt ved leilighetsbygg. Trygg sikring av ladeplass er enkelt når 
det knyttes til en boenhet. 
 
Kommunedirektøren finner at hensynet bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til side, da 
sekundærbygg må kunne påregnes, og det i planprosessen ikke virker som at dette har vært 
diskutert tilstrekkelig med utbygger. Trolig er dette uteglemt som et alternativ både fra 
utbygger og kommunens side.  
 
Konklusjon: Formål bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt. Det er helt vesentlig for 
kommunedirektørens synspunkt at utnyttelsesgraden ikke overskrides ved tiltak som 
omsøkt. 
 
2) Fordelene skal være klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon 
 
Kommunedirektøren finner at et stramt system for parkering, der hver leilighet har sin 
tilviste plass, taler til fordel for dispensasjon som omsøkt. Det er også en fordel at det bygges 
felles bygg for boder, enn at seksjonseierne på eget initiativ bygger boder som er under 
søknadspliktig størrelse. Slike oppførte bygg vil være i strid med bestemmelsene selv om de 
ikke er søknadspliktige.  
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Fordelene ved at utbygger står for utforming av alle bygg, er klart større enn ulempene ved å 
nekte en slik tilrettelegging i en helhetlig prosess der det bygges ut felles. Man sikrer også 
visuell kvalitet ved en slik helhetlig utvikling. 
 
Ulempene er at kjøpere av leiligheter eller hytter rundt har hatt en oppfatning av at det 
innenfor området kun kommer leilighetsbygg. Nye elementer vil da oppfattes som tillegg 
som hindrer utsikt og som er til besvær for snøbrøyting mm. Kommunedirektøren finner at 
dette med praktisk tilrettelegging for snøbrøyting og sikthinder må avklares i byggesaken.  
 
Konklusjon: Fordelene ved å gi dispensasjon vil være vesentlig større enn 
ulempene ved å nekte. 
 
Kommunens frie forvaltningsskjønn 
Selv om vilkårene i pbl. 19-2 annet ledd er oppfylt, har ingen krav på å få innvilget 
dispensasjon. Det framgår av. pbl. § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. 
Dette innebærer at kommunen kan velge å ikke gi dispensasjon. Et evt. avslag må være 
saklig begrunnet. I vurderingen skal det blant annet vurderes reell fare for presedens. 
 
Siden dette gjelder en begrenset del av utbyggingen, er det kommunedirektørens vurdering 
at presedensfaren kan håndteres. Dersom utvalget for plan -og miljø kommer til at det 
likevel ikke bør gis dispensasjon for bygging av carporter/boder og bodbygg, må dette 
begrunnes i det kommunale selvstyre. Her kommer muligheten for presedens inn, fare for 
usaklig forskjellsbehandling, forutberegnelighet, uthuling av plan og ellers saklige 
argumenter som PMU ønsker å vektlegge. 
 
Det er gitt dispensasjon for takvinkel og taktekking for å bygge carporter som omsøkt 
innenfor området. Det er derfor en forventning om at dispensasjon skal innvilges, men 
kommunen kan når som helst endre standpunkt. 
 
Rammesøknad viser plassering av parkeringsplasser og bygg for carporter og eller boder. Det 
settes som vilkår at byggene holder seg innenfor tomter avsatt i vedtatt tomtedelingsplan. 
Dersom byggene ikke kan plasseres innenfor allerede oppmålte grenser vedtatt i 
tomtedelingsplan, må det vedtas en ny tomtedelingsplan med ny oppmåling av tomter.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om type bygg som tillates 
innenfor BFR11. Det åpnes for å tillate kombinert bygg med carport/bod og frittstående 
bodrekker.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter innenfor 
samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre reguleringsplaner. 
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Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov for fravik fra pkt. 
4.8, må det foretas en planendring. 
 
Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
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PLANID 201709 - OFFENTLIG HØRING AV  OFFISIELLT  VEGNAVN- STUBBERUDSÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201709  
Arkivsaksnr.: 21/543     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
113/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 2. 
2. Saksutredning ROS- innhente navneforslag 19 veger 
3. Møteprotoll fra ROS den 10.06.2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det  
innenfor reguleringsplan, planid 201709 «Storsteinvegen - Stubberudsætra H5b» legges ut 
følgende vegnavn og skrivemåte tiloffentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
Veg 2:  Stubberudsætra 
 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet skal det iht matrikkellovens § 21, matrikkelforskrift kap. 12, 
og lov om stadnavn tildeles vegnavn med skrivemåte for en vegparsell innenfor reguleringsplan 
«Storsteinvegen - Stubberudsætra H5b» planid 201709. Planen ble vedtatt av kommunestyre 
den 29.09.2022 sak 21/2022.  
Planen regulerer fritidsbebyggelse i form av 6 delområder med ulike størrelse som i form av 
tomtedelingsplan eller situasjonsplan kan deles inn i tomter som kan bebygges med 
leilighetsbygg, eller fritidsboliger.  
Reguleringsplanen ligger langs Storsteinvegen og er en del av område H5b i «Områdeplan H5 og 
H6 Storsteinsvegen  i Hafjell».  
 
Vegparsellen er definert som veg 2 i vedlagt kart, og har avkjøring fra Storsteinvegen  
som er vedtatt av utvalg for stedsnavn (US)  den 08.10.2008.  
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Planen og den regulerte vegparsellen ligger innenfor den opprinnelige teigen til gnr/bnr 10/1 
garden «Stubberud» med eier Sondre Stubrud. Senere ble det regulerte området fradelt 
med gnr/bnr 10/91 og overskjøtet utbygger Vestsia Eiendom AS. 
 

 
 
Kartutsnitt fra 1920. gnr/bnr 10/1 vises med navnet Stubberud. 
 
Det er utsendt brev til grunneiere/festere langs parsellen den 13.05.2022 (datert 
03.05.2022), for innhenting av navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet parsellen.   
Bolig Partner prosjekt AS, Vestsia Eiendom AS, Hovland, Arne og Stubrud, Sondre ble 
tilskrevet, men det er ikke innkommet noen navneforslag på vegparsellen.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Storsteinvegen, 
Hemsætervegen, Gruvevegen, Geitryggen m.m. 

I sentralt stadnavnsregister (SSR) er det i området registrert Stubberudbekken, 
Stubberudsætra, Nestingsætra, Solbergsætra. 
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Fra stadnavninnsamlinga i 1994 ble det registrert følgende navn: Stubberudbekken, 
Solbergsætra, Nestingsætra og Stubberudsætra, men det foreligger ingen kommentarer til 
navnene foruten at Nestingsætra og Stubberudsætra er navnet på Hemsætrene som ikke 
lenger eksisterer, men gamle tufter kan nok fortsatt finnes i terrenget.   
 
Administrasjonens kommentarer til behandling i ROS var: Navnet er benyttet i planprosess, 
markedsføring og driftsfase. Stubberudsætra er navnet på tidligere hemsæter og plannavn. 
Vegnavnet bør i tilfelle være Stubberudsætervegen.  
 
Saken er forelagt, drøftet og behandlet i rådgivende organ for stedsnavnsaker (ROS) i møte 
den 10.06.2022. Her ble i alt 19 stk  vegparseller i 11stk reguleringsplaner forelagt og 
gjennomgått for drøfting og råd om vegnavn med skrivemåte. Saksutredning og 
møteprotokoll er vedlagt.  
 
Under møte ble navneforslaget Stubberudsætra eller Stubberudsætervegen foreslått og drøftet. 
Tidligere er det anbefalt fra språkrådet at slutten av navnet skulle gjenspeile objektet som var 
navngitt. Altså en sæter skulle ende med navnet sæter, mens en veg skulle ende med navnet vegen 
m.m. I dette tilfellet er det forklarende at Stubberudsætervegen er navnet på vegen, men samtidig 
kan det være villedende at Stubberudsætervegen antyder at det er en veg som skal ende på eller 
passere Stubberudsætra. En hemsæter som ikke lenger er å finne i området.  
Siden det er hele området som nå kalles Stubberudsætra, og ikke kun en hemsæter, kan det være et 
argument i dette tilfelle for at vegen kan kalles Stubberudsætra som beskriver området den faktisk 
ligger på, og har lokal tilhørighet til.   
 
På bakgrunn av denne diskusjonen ble både Stubberudsætra og Stubberudsætervegen oversendt 
språkrådet for kommentar den 18.07.2022.  
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
Deres kommentar er følgende: 

Ingen merknader.Stubberudsætra er eneste godkjente skrivemåte for seternavnet i SSR. Både 
Stubberudsætra og Stubberudsætervegen er greie adressenavnforslag.  
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Det er ikke fremkommet andre navneforslag på vegen.  
 
Vurdering: 
Generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6 er som følger:  
De foreslåtte adressenavn må anses være gode og varige og forhold til matrikkelovens og 
stadnavnlovens intensjon, formål og prinsipper. Navneforslagene tilfredsstiller også alle 
generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6: 

Utdrag fra veileder: Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: 
 

- Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering 
- Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen 
- Navnet bør passe på stedet 
- Navnet bør ikke virke støtende eller komisk 
- Navnene bør være varierte 
- Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale 
- En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5–10 år 

etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere 
tid skrives slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av 
personnavn. 

- Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes 
tjenlig, men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke 
overdrives. 

 
Å ta i bruk navn på geografiske områder og føre videre den lokale navnetradisjonen har 
lenge vært en god tradisjon for navnsetting av veger i Øyer kommune. 
 
Det foreslåtte navnet finnes i stedsnavnregistret (SSR) i Øyer fra før.  
Skrivemåten må bygge på «mornavnet».  
 
Argumentasjonen i ROS gjentas:  
Tidligere er det anbefalt fra språkrådet at endingen av navnet skulle gjenspeile objektet 
(vei,sti,gutu, far etc)  som er navngitt. 
Altså en sæter skulle ende med navnet -sæter, mens en veg skulle ende med navnet vegen m.m. 
I dette tilfellet vil det være forklarende at Stubberudsætervegen er navnet på vegen i 
adressesammenheng. Samtidig kan det være villedende at Stubberudsætervegen antyder at det 
er en veg som skal ende på Stubberudsætra som ikke lenger eksisterer. Andre steder i 
kommunen der sæter og sæterområder eksisterer, er andre leddet  -vegen med i navnet.  Vegen 
går da over en lengre vegstrekninger.   
Siden planområde nå kalles Stubberudætra, og ikke kun er en sæter, kan det være et argument 
for at vegen kan kalles Stubberudsætra i dette tilfelle som beskriver området den lå i gamle 
dager. Det har lokal tilhørighet i.h.t lov om stadnavn. På en annen måte kan bruk av kun -sætra i 
andre ledd være noe misbruk av ordet siden nye hytter ikke har noe med «setring» å gjøre.  
Stubberudsætra i navnet, vil uansett beskrive at hemsætra til Stubberud lå i dette område og vil 
bli bevart og brukt som kulturhistorisk stednavn i adressesammenheng.  
Argumentet ellers kan være at Stubberudsætra er noe lettere å skrive, lese og uttale i 
adressesammenheng enn Stubberudsætervegen.  
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Språkrådet mener at både Stubberudsætra og Stubberudsætervegen er greie navneforslag.  
 
Kommunedirektøren mener navneforslagene ellers tilfredsstiller alle generelle prinsipper, og 
alle gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
 
Kommunedirektøren støtter seg på diskusjonen og konklusjonen i ROS, og foreslår at 
vegnavnet Stubberudsætra leggs ut til offentlig høring. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplanen planid 201709 «Stubberudsætra», 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 2: Stubberudsætra 
 
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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PLANID 201804- OFFISIELL HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - HAUGAN VEST 2 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 21/869     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
114/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1. 
2. Saksutredning ROS- innhente navneforslag 19 veger 
3. Møteprotoll fra ROS den 10.06.2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det  innenfor reguleringsplan, planid 201804 «Haugan vest 2» 
legges ut følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 Veg 1:  Hauganbakken 
 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet skal det iht matrikkellovens § 21, matrikkelforskrift kap. 12, 
og lov om stadnavn tildeles vegnavn med skrivemåte for en vegparsell innenfor reguleringsplan 
«Haugan vest 2» planid 201804, vedtatt i kommunestyret 09.12.2021 sak KST 138/21.  
Planen regulerer fritidsbebyggelse i form av 5 delområder som senere kan inndeles i totalt 52 
boenheter som egne tomter eller seksjoner.  
Reguleringsplanen ligger langs Hauganvegen og i nær tilknytning til flere andre reguleringsplaner 
i Hauganområdet.  
 
Vegparsellen er definert som veg 1 i vedlagt kart, og har avkjøring fra Hauganvegen  
som er vedtatt av utvalg for stedsnavn (US)  den 20.04.2018 sak1/18 arkivsak 17/188.  
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Regulert vegparsell er en del av opprinnelig teig til garden gnr/bnr 18/1  «Mo nedre» med 
eier Johannes Nermo som senere er fradelt med gnr/bnr 18/183 «Nermo teig Haugan»  
 

 
Kartutsnitt fra 1920. gnr/bnr 18/1 vises med navnet Nermo. 
 
Det er utsendt brev til grunneiere/festere langs parsellen den 13.05.2022 (datert 
03.05.2022), for innhenting av navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet parsellen.  
John Nermo og Johannes Nermo er tilskrevet.  
Johannes Nermo som opprinnelig grunneier og eier av garden 12/1 foreslår navnene  
Haugantråkket, Hauganstien, Hauganåsen, Haugankneika, Haugangutua, Hauganbakken, 
Hauganråket, men har ikke begrunnet forslagene.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Hauganvegen, 
Hauganbrinken, Hauganlia, Blæsterfalla, Kolgropa og Jutulstadlykkja som er vedtatt av US i 
samlet sak om vegnavntildeling den 20.04.2018 sak1/18 arkivsak 17/188. 
 
 
Fra stadnavninnsamlinga i 1994 ble det registrert følgende navn:  
 Storfaillet (21) og Blæsterfaillet (22).  Begge navnene ble beskrevet som navnet på  «høl i 
Mosåa,»  
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I stadnavnsregisteret er det i området registrert Blæsterfalla, Storfallet og Haugan.  

 
 
Saken er forelagt, drøftet og behandlet i rådgivende organ for stedsnavnsaker (ROS) i møte 
den 10.06.2022. Her ble i alt 19 stk  vegparseller i 11stk reguleringsplaner forelagt og 
gjennomgått for drøfting og råd om vegnavn med skrivemåte. Saksutredning og 
møteprotokoll er vedlagt.  
 
Under møte ble flere variasjoner av andre leddet til navnet «Haugan-» fremsatt av John Nermo. 
Haugantråkket, Hauganstien, Hauganåsen, Haugankneika, Haugangutua, Hauganbakken og  
Hauganråket  ble diskutert som alternativer.  
Hauganbakken ble ansett i ROS å være navnet som passet best på vegen.  
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Ingen andre forslag til navn på vegen er fremkommet.  
 
ROS sin anbefaling «Hauganbakken» ble oversendt språkrådet for kommentar den 18.07.2022.  
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
Deres kommentar er følgende:  

Det vanlige i norsk navnelaging er at bestemt form faller bort i sammensetning, slik at vi ville 
vente formen Haug(s)bakken eller lignende. Men siden det allerede er tre adressenavn i 
området med forleddet Haugan-, må navneforslaget Hauganbakken være greit.  

 
 
Vurdering: 
Generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6 er som følger:  
De foreslåtte adressenavn må anses være gode og varige og forhold til matrikkelovens og 
stadnavnlovens intensjon, formål og prinsipper. Navneforslagene tilfredsstiller også alle 
generelle prinsipper i adresseveileder pkt 6.6: 

Utdrag fra veileder: Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: 
 

- Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering 
- Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen 
- Navnet bør passe på stedet 
- Navnet bør ikke virke støtende eller komisk 
- Navnene bør være varierte 
- Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale 
- En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5–10 år 

etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere 
tid skrives slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av 
personnavn. 

- Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes 
tjenlig, men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke 
overdrives. 

 
Å ta i bruk navn på geografiske områder og føre videre den lokale navnetradisjonen har 
lenge vært en god tradisjon for navnsetting av veger i Øyer kommune. 
 
Kommunedirektøren er enig med ROS i at førsteleddet «Haugan» skaper tilhørighet til 
området. Flere variasjoner av andreleddet kan benyttes dette tilfellet.  
Det foreslåtte førsteleddet med skrivemåte i navnet finnes i stedsnavnregistret (SSR) i Øyer 
fra før.  Videre bruk i området må bygge på «mornavnet» som her er Haugan. 
Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper, og alle 
gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
Det anses unødvendig med ytterligere vurderinger av navnene fra kommunedirektøren i 
denne omgang.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201804 «Haugan vest 2» 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1:  Hauganbakken 
 
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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GBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 22/2989     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
115/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad fra Mosetertoppen Hafjell AS datert 21.12.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Avtale mellom partene av 5.5.2011 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 16/101, en grunneiendom fradelt 
landbrukseiendom g/bnr 16/2, med beliggenhet ved Mosetra i Øyer. Konsesjonseiendommen er på 
232,4 daa areal og består i hovedsak av infrastruktur rundt fritidseiendommer i Hafjell, samt 
skogområder som i arealplaner skal bygges ut til fritidseiendommer. Det er kun 3,185 daa som har 
arealformål landbruk i reguleringsplanen og som utløser konsesjonsplikt for ervervet. 
 
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
Saksutredning: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 16/101. Arealets beliggenhet er 
ved Mosetra i Øyer og eiendommens størrelse er på 232,4 daa areal. Den er ikke bebygd og består 
hovedsakelig av infrastruktur og produktiv skog, samt noe annet markslag. Konsesjonssøker har i 
flere år hatt fullmakt til å utvikle og disponere eiendommen, og ønsker nå å bli hjemmelshaver.  
 
Grunneier var tidligere Aina Karlsen Hunder, men landbrukseiendommen ble overdratt til sønnen 
Per-Kristian Hunder i desember 2021. Konsesjonseiendommen var en del av landbrukseiendommen 
g/bnr 16/2, men ble fradelt denne med tanke på utbygging. Hunder inngikk avtale med 
Mosetertoppen Hafjell AS i 2011 om tillatelse til utbygging og utvikling av området.  
 
Fakta om konsesjonssøker 
Mosetertoppen Hafjell AS er et privateid aksjeselskap med forretningsadresse i Øyer. Selskapet ble 
stiftet i 2007 og daglig leder er Stein Plukkerud. Selskapets næringskode er 41.109: Utvikling og salg 
av fast eiendom, og har som formål å eie og utvikle eiendom, planlegge og styre utbygging av 
turistanlegg i tilknytning til Hafjell Alpinanlegg, samt investeringer tilknyttet til dette. Foretaket eier 
flere andre arealer i området. 
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Fakta om konsesjonseiendommen 
Konsesjonseiendommen er på 232,4 daa areal, fordelt på 110,5 daa produktiv skog, 85,2 daa areal 
samferdsel mm og 36,7 daa areal annet markslag. Arealet består i hovedsak av infrastruktur og 
skogarealer med formål fritidsbolig i arealplaner, samt andre mindre områder rundt eller i tilknytning 
til fritidseiendommene. Siden matrikkelenheten har mer enn 25 daa med produktiv skog kan den 
klassifiseres som en landbrukseiendom. 
 

 
G/bnr 16/101 – Oversikt over konsesjonseiendommen 

 
Matrikkelenheten ligger innenfor flere reguleringsplaner der formålet er utbygging til 
fritidseiendommer mm. Ett avmerket område med beliggenhet som vist i kartet nedenfor ligger 
innenfor følgende plan med formål Landbruk: 

• 3185 m2- Mosetertoppen idnr 3440 118 vedtatt 28.5.2009  
Deler av parsellen er skogsmark, men noe er også utbygd til vei. 
 

 
G/bnr 16/101 - Oversikt over arealet med formål Landbruk  
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Lysegrønt areal med formål Landbruk i planen. 
 

 
Deler av arealet med formål Landbruk er utbygd til vei. 
 
Lovgrunnlaget 
Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese: 
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke er nødvendig med konsesjon i §§ 4 og 5. Iht. § 4 første ledd nr. 
3 er ikke konsesjon nødvendig ved erverv av andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område 
som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller 
som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. Konsesjonsfriheten etter første 
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ledd nr. 3 er betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med planen. I dette tilfellet er 
mesteparten av konsesjonseiendommen regulert til annet formål enn LNF, men inneholder ett 
mindre areal der formålet er Landbruk. Erverv av matrikkelenheten faller dermed ikke inn under 
unntaksbestemmelsene.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 
til fordel for søker legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
 
Ved konsesjonsbehandling for landbrukseiendommer skal ervervet vurderes iht. § 9 som gjelder 
særlige forhold som skal vurderes for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Dersom 
formålet er noe annet enn landbruk, skal konsesjonsvurderingen ta utgangspunkt i momentene i § 1 
som er lovens formålsbestemmelse. Det er likevel ikke til hinder for at momentene i §§ 9 og 9a også 
er relevante. 
 
Det arealet som utløser konsesjonsplikt, er i AR5 registrert som skogsmark. Siden formålet med 
ervervet ikke er landbruk mener kommunedirektøren at det vil være lovens formålsparagraf som i 
første rekke kommer til anvendelse i konsesjonsvurderingen. 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven §1  
I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike 
eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, mellom anna for å tilgodese 
landbruksnæringen. 
 
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. 
 
Vern om landbrukets produksjonsarealer 
Formålet med konsesjonsloven er mellom anna å verne landbrukets produksjonsarealer mot 
nedbygging, utarming eller annen virksomhet som utfordrer landbrukets interesser. Det vil derfor 
være relevant å vurdere om eiendommen er egnet til landbruksproduksjon og om forvaltningen av 
eiendommen vil ha innvirkning på drift av tilgrensende eiendommer.  
 
De tradisjonelle landbruksinteresser som mat- og skogproduksjon gjør seg mindre gjeldende i dette 
ervervet. Arealet med formål Landbruk er et inneklemt område mellom fritidseiendommer og 
eiendomsgrense, og vurderes til å ha lite produksjonspotensialet som landbruksareal. 
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Eier og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet  
Denne formuleringen har til hensikt å sikre et eierskap og en bruksstruktur som viderefører de 
langsiktige målene i areal- og landbruksforvaltningen i Norge og de som har sitt yrke i landbruket. 
Erverver er i dette tilfellet et privat aksjeselskap med formål om kjøp og utvikling av fast eiendom. 
Kommunedirektøren ser ikke at det er problematisk å gi konsesjon til et aksjeselskap for erverv av 
eiendom og arealer hvor eierskapet har begrenset betydning for hvordan eiendommen kan forvaltes. 
Mosetertoppen Hafjell AS allerede er sterkt involvert i dette område og ønsker nå å erverve 
restarealene rundt fritidsbebyggelsen. 
 
Aksjeselskap som eierform  
Det går fram av forarbeidene til konsesjonsloven at det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i 
størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, da dette har vist 
seg å være en stabil og rasjonell eierform. Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner for å gi konsesjon 
på erverv av landbrukseiendom til AS dersom dette gir fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 
Vurderingen av om eierformen byr på fordeler må være for den eiendommen det gjelder. Fordeler 
for aksjeselskapet, eksempelvis økonomiske eller skattemessige fordeler skal det ikke legges vekt på i 
konsesjonsvurderingen.  
 
Konsesjonseiendommen er vurdert til å ha liten landbruksmessig bruksrelevans. Betydningen av at 
det er et AS som erverver eiendommen synes derfor å være begrenset. 
 
Priskontroll  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Konsesjonseiendommen er ubebygd, består kun av skog/utmark/veger og skal ikke 
underlegges priskontroll. Kjøpesummen er derfor ikke relevant informasjon å opplyse i saken. 
 
Helhetsvurdering  
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 16/101 i Øyer. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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GBNR 17/50 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM 
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
Saksbehandler:  Ann Guro Kjernli Arkiv: V62 &18  
Arkivsaksnr.: 22/2990     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
116/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Vedlegg: 

• Konsesjonssøknad fra Mosetertoppen Hafjell AS datert 21.12.2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

• Avtale mellom partene av 5.5.2011 
 
Sammendrag: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 17/50, en grunneiendom fradelt 
landbrukseiendom g/bnr 17/1, med beliggenhet ved Mosetra i Øyer. Konsesjonseiendommen er på 
175,9 daa areal og består i hovedsak av infrastruktur rundt fritidseiendommer i Hafjell. Det er kun 
4,317 daa som har arealformål Landbruk i reguleringsplanen og som utløser konsesjonsplikt for 
ervervet. 
 
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
Saksutredning: 
Mosetertoppen Hafjell AS søker konsesjon på matrikkelenhet g/bnr 17/50. Arealets beliggenhet er 
ved Mosetra i Øyer og eiendommens størrelse er på 175,9 daa areal. Den er ikke bebygd og består av 
infrastruktur, produktiv skog og noe annet markslag. Konsesjonssøker har i flere år hatt fullmakt til å 
utvikle og disponere eiendommen, og ønsker nå å bli hjemmelshaver.  
 
Grunneier er Erlend Kester Moe. Konsesjonseiendommen var en del av landbrukseiendommen g/bnr 
17/1, men ble fradelt denne med tanke på utbygging. Moe inngikk avtale med Mosetertoppen Hafjell 
AS i 2011 om tillatelse til utbygging og utvikling av området.  
 
Fakta om konsesjonssøker 
Mosetertoppen Hafjell AS er et privateid aksjeselskap med forretningsadresse i Øyer. Selskapet ble 
stiftet i 2007 og daglig leder er Stein Plukkerud. Selskapets næringskode er 41.109: Utvikling og salg 
av fast eiendom, og har som formål å eie og utvikle eiendom, planlegge og styre utbygging av 
turistanlegg i tilknytning til Hafjell Alpinanlegg, samt investeringer tilknyttet til dette. Foretaket eier 
flere andre arealer i området. 
 



  Sak 116/22 
 

 Side 39 av 43   
 

Fakta om konsesjonseiendommen 
Konsesjonseiendommen er på 175,9 daa areal, fordelt på 49,3 daa produktiv skog, 36,4 daa annet 
markslag og 90,2 daa samferdsel mm. Arealet består i hovedsak av infrastruktur, samt noen mindre 
områder rundt eller i tilknytning til fritidseiendommer. Siden matrikkelenheten har mer enn 25 daa 
med produktiv skog kan den klassifiseres som en landbrukseiendom. 
 

 
G/bnr 17/50 – Oversikt over konsesjonseiendommen 
 
Matrikkelenheten ligger innenfor flere reguleringsplaner der formålet er utbygging til 
fritidseiendommer mm. Fire avmerkede områder med beliggenhet som vist i kartet nedenfor er 
innenfor følgende planer med formål Landbruk: 

• 2776 m2 – Mosetertoppen- idnr 201601 vedtatt 24.11.2016  
• 559 m2 - Mosetertoppen idnr 201307 vedtatt den 30.4.2015  
• 534 m2 og 448 m2 - Mosetertoppen idnr 3440 118 vedtatt 28.5.2009  

 

 
G/bnr 17/50 - Oversikt over arealene med formål Landbruk  
 
Lovgrunnlaget 
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Konsesjonsloven § 1 sier: Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese: 
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra 
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke er nødvendig med konsesjon i §§ 4 og 5. Iht. § 4 første ledd nr. 
3 er ikke konsesjon nødvendig ved erverv av andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område 
som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller 
som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg. Konsesjonsfriheten etter første 
ledd nr. 3 er betinget av at erververen ikke foretar bruksendring i strid med planen. I dette tilfellet er 
mesteparten av konsesjonseiendommen regulert til annet formål enn LNF, men inneholder fire 
mindre arealer der formålet er Landbruk. Erverv av matrikkelenheten faller dermed ikke inn under 
unntaksbestemmelsene.  
 
Forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis, er regulert i konsesjonsloven § 9: Ved 
avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det 
til fordel for søker legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosetting i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen ansees skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
5. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  
 
Ved konsesjonsbehandling for landbrukseiendommer skal ervervet vurderes iht. § 9 som gjelder 
særlige forhold som skal vurderes for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Dersom 
formålet er noe annet enn landbruk, skal konsesjonsvurderingen ta utgangspunkt i momentene i § 1 
som er lovens formålsbestemmelse. Det er likevel ikke til hinder for at momentene i §§ 9 og 9a også 
er relevante. 
 
De arealene som utløser konsesjonsplikt, er i AR5 registrert som skogsmark. Siden formålet med 
ervervet ikke er landbruk mener kommunedirektøren at det vil være lovens formålsparagraf som i 
første rekke kommer til anvendelse i konsesjonsvurderingen. 
 
Vurdering: 
Konsesjonsloven §1  
I henhold til konsesjonsloven §1 skal konsesjonsmyndighet regulere og kontrollere omsetningen av 
fast eiendom. Hensikten er å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike 
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eier- og bruksforhold som er mest tjenlige for samfunnet, mellom anna for å tilgodese 
landbruksnæringen. 
 
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. 
 
Vern om landbrukets produksjonsarealer 
Formålet med konsesjonsloven er mellom anna å verne landbrukets produksjonsarealer mot 
nedbygging, utarming eller annen virksomhet som utfordrer landbrukets interesser. Det vil derfor 
være relevant å vurdere om eiendommen er egnet til landbruksproduksjon og om forvaltningen av 
eiendommen vil ha innvirkning på drift av tilgrensende eiendommer.  
 
De tradisjonelle landbruksinteresser som mat- og skogproduksjon gjør seg mindre gjeldende i dette 
ervervet. De fire arealene med formål Landbruk er små inneklemte områder med beliggenhet 
mellom fritidseiendommer og infrastruktur, og vurderes til å ha lite produksjonspotensialet som 
landbruksarealer. 
 
Eier og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet  
Denne formuleringen har til hensikt å sikre et eierskap og en bruksstruktur som viderefører de 
langsiktige målene i areal- og landbruksforvaltningen i Norge og de som har sitt yrke i landbruket. 
Erverver er i dette tilfellet et privat aksjeselskap med formål om kjøp og utvikling av fast eiendom. 
Kommunedirektøren ser ikke at det er problematisk å gi konsesjon til et aksjeselskap for erverv av 
eiendom og arealer hvor eierskapet har begrenset betydning for hvordan eiendommen kan forvaltes. 
Mosetertoppen Hafjell AS er allerede er sterkt involvert i dette område og ønsker nå å erverve 
restarealene rundt fritidsbebyggelsen. 
 
Aksjeselskap som eierform  
Det går fram av forarbeidene til konsesjonsloven at det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i 
størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, da dette har vist 
seg å være en stabil og rasjonell eierform. Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner for å gi konsesjon 
på erverv av landbrukseiendom til AS dersom dette gir fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 
Vurderingen av om eierformen byr på fordeler må være for den eiendommen det gjelder. Fordeler 
for aksjeselskapet, eksempelvis økonomiske eller skattemessige fordeler skal det ikke legges vekt på i 
konsesjonsvurderingen.  
 
Konsesjonseiendommen er vurdert til å ha liten landbruksmessig bruksrelevans. Betydningen av at 
det er et AS som erverver eiendommen synes derfor å være begrenset. 
 
Priskontroll  
Iht. §9a skal det være priskontroll for ubebygd eiendom «med mindre eiendommen er en ren 
skogeiendom». Iht. rundskriv M-1/2021 fra LMD vil dette gjelde eiendommer «helt uten 
jordbruksareal». Konsesjonseiendommen er ubebygd, består kun av skog/utmark/veger og skal ikke 
underlegges priskontroll. Kjøpesummen er derfor ikke relevant informasjon å opplyse i saken. 
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Helhetsvurdering  
Kommunedirektøren mener det på generell basis er uheldig dersom et aksjeselskap får konsesjon på 
landbruksarealer der alminnelige landbruksinteresser gjør seg gjeldende. I denne saken kan 
kommunedirektøren ikke se at ervervet utfordrer landbruksinteressene i særlig grad sammenlignet 
med tradisjonelle eierformer. Søknad om konsesjon tilrås innvilget. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 17/50 i Øyer. 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Ann Guro Kjernli 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.10.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 22/2813     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
117/22 Plan- og miljøutvalget 18.10.2022 
 
 
Statsforvalteren i Innlandet, datert 30.06.2022: Vedtak i klagesak – deling gbnr 16/1 i Øyer 
kommune – Klagen fra Mosetertoppen Hafjell As er ikke tatt til følge. 
 
HØRING - LOKAL FORSKRIFT FOR NEDGRAVDE OLJETANKER I RINGSAKER KOMMUNE 
 
HØRING - FORLENGET OVERGANGSORDNING IFM. INNFØRING AV KRAV OM 
LANDMÅLERBREV - FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELEN OG FORSKRIFT OM 
UTLEVERING, VIDEREBRUK OG ANNEN BEHANDLING AV OPPLYSNINGER FRA GRUNNBOKEN 
OG MATRIKKELEN 
 
REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA - KLIMAVENNLIG STEDSUTVIKLING I 
HYTTEKOMMUNER 
 
ORIENTERING FRA STATSFOVALTEREN TIL KOMMUNENE OM INNSTRAMMING AV PRAKSIS 
FOR MASSEDEPONERING/DISPONERING 
 
REFERAT FRA STYRINGSMØTE 15 SEPT. - MJØSBYEN 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


