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PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - 
SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201504A  
Arkivsaksnr.: 20/911     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 26.8.2022. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PMU-møte 19.4.2022 PMU-sak 33/22 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum, sist revidert 26.8.2022. 
 
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 
19.04.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum. 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 Mosetertoppen sentrum 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. 
 
Tolkning av vedtak fattet i PMU-sak 30/22: 
Følgende vedtak ble fattet:  
« (…) Bidrag til tiltak utenfor planområdet i pkt 3.2 c) i utbyggingsavtalen settes til 30 000 kr.» 
 
Til sluttbehandling ser kommunedirektøren at summen som er korrigert av PMU i pkt. 3.2c) 
viser til sum oppgitt i pkt. 3.2. b). Ergo burde vedtaket i PMU også omfattet pkt. 3.2.b). Dette 
ble ikke fanget opp og presisert før offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektøren finner likevel at denne rettingen kan foretas uten nytt offentlig 
ettersyn, da det er en logisk sammenheng mellom punkt b og c som må foreligge for at pkt. c 
skal gi mening. 
 
Kommunedirektøren beklager at dette ikke ble fanget opp tidligere, men foreslår dette 
korrigert før sluttbehandling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum som har ligget ute til offentlig ettersyn, med følgende endring i pkt. 
3.2 b) tredje avsnitt, andre setning:  
«Den forholdsmessige andelen er kalkulert til kr 30 000 20 000.- per enhet uavhengig av om dette er 
en hytte eller leilighet innenfor de avsatte områdene til fritidsbolig og/eller fritids- og turistformål.» 
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 
UTBYGGINGSAVTALE OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201408  
Arkivsaksnr.: 20/4361     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 1.9.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Storsteinslia, vedtatt 31.3.2022, KST-sak 33/22. 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4, å legge 
utbyggingsavtalen for Storsteinslia, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. 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. 
 
Oppstart av forhandling til utbyggingsavtale ble kunngjort 8.3.2022 med frist for merknad 
1.4.2022. Det kom ikke inn merknader til kunngjøringen. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Storsteinslia. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. 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, 
og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester 
som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, 
skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike 
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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 for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som 
legges frem til behandling. 
 
Endring i avtaleteksten 
Det er gjort to endringer i avtaleteksten sammenlignet med tidligere utbyggingsavtaler som 
allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune.  

1) Det er tatt bort prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor 
planområdet. Nå foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: 
«Kommunen skal sørge for gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en 
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forholdsmessig andel til utbedring av vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen 
skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn 
i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  

2) I tidligere inngåtte avtaler er det avtalt en bidragsplikt pr. bygde enhet knyttet til et eller flere 
spesifikke tiltak innenfor sentrumsringen som er benevnt i Utbyggingsprogrammet for 
kommunedelplan Øyer sør (2008). Fremover vil det nå bli foreslått at bidragsplikten ikke 
knyttes til et spesifikt tiltak, men generelt til tiltak som er nevnt i sentrumsringen. Det er 12 
tiltak som er nevnt i sentrumsringen. 

 
Nytt i denne avtalen er at bidragsplikten settes til kr. 30 000,- Dette er i tråd med satsen som 
er gitt i Utbyggingsprogrammet (2008), men har i en tid vært satt til kr. 20 000,- 
 
PMU har konsekvent de siste behandlinger av utbyggingsavtaler satt bidragsplikten til kr. 
30 000,-. Kommunedirektøren retter seg til dette og foreslår fremover denne størrelsen på 
bidrag.   
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan. Detaljreguleringen 
av Storsteinslia legger til rette for frittliggende fritidsbebyggelse. 
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. 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. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport, vegsystem og skiløyper, viste til at 
det offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. Det 
følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan starte 
før det er sikret et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i 
Utbyggingsprogrammet. Videre skal ny kommunal hovedvannledning sør for Hafjell være 
etablert opp til området. Skiløyper fra Lundstaden, med kryssing av Hundersætervegen, og 
videre ned til H5 og H6 områdene skal være etablert i tråd med Utbyggingsprogrammet. 
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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, og utbyggingen vil ikke 
kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. Alternativt kan utbyggingen 
igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom bankgarantier eller andre avtaler som 
for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-samarbeidsavtale). Bankgarantier, OPS-avtaler og 
andre finansieringsløsninger som sikrer utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for 
Øyer sør. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet. 
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Storsteinslia. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Storsteinslia, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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UTBYGGINGSAVTALE TIL FØRSTE GANGS BEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201501  
Arkivsaksnr.: 21/4     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 1.9.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Bjørgesetra, vedtatt 31.3.2022, KST-sak 34/22. 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4, å legge 
utbyggingsavtalen for Bjørgesetra, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. 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. 
 
Oppstart av forhandling til utbyggingsavtale ble kunngjort 8.3.2022 med frist for merknad 
1.4.2022. Det kom ikke inn merknader til kunngjøringen. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Bjørgesetra. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. 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, 
og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester 
som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, 
skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike 
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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 for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som 
legges frem til behandling. 
 
Endring i avtaleteksten 
Det er gjort to endringer i avtaleteksten sammenlignet med tidligere utbyggingsavtaler som 
allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune.  

1) Det er tatt bort prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor 
planområdet. Nå foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: 
«Kommunen skal sørge for gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en 
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forholdsmessig andel til utbedring av vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen 
skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn 
i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  

2) I tidligere inngåtte avtaler er det avtalt en bidragsplikt pr. bygde enhet knyttet til et eller flere 
spesifikke tiltak innenfor sentrumsringen som er benevnt i Utbyggingsprogrammet for 
kommunedelplan Øyer sør (2008). Fremover vil det nå bli foreslått at bidragsplikten ikke 
knyttes til et spesifikt tiltak, men generelt til tiltak som er nevnt i sentrumsringen. Det er 12 
tiltak som er nevnt i sentrumsringen. 

 
Nytt i denne avtalen er at bidragsplikten settes til kr. 30 000,- Dette er i tråd med satsen som 
er gitt i Utbyggingsprogrammet (2008), men har i en tid vært satt til kr. 20 000,- 
 
PMU har konsekvent de siste behandlinger av utbyggingsavtaler satt bidragsplikten til kr. 
30 000,-. Kommunedirektøren retter seg til dette og foreslår fremover denne størrelsen på 
bidrag.   
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan. Detaljreguleringen 
av Bjørgesetra legger til rette for frittliggende fritidsbebyggelse. 
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. 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. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport, vegsystem og skiløyper, viste til at 
det offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. Det 
følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan starte 
før det er sikret et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i 
Utbyggingsprogrammet. Videre skal ny kommunal hovedvannledning sør for Hafjell være 
etablert opp til området. Skiløyper fra Lundstaden, med kryssing av Hundersætervegen, og 
videre ned til H5 og H6 områdene skal være etablert i tråd med Utbyggingsprogrammet. 
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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, og utbyggingen vil ikke 
kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. Alternativt kan utbyggingen 
igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom bankgarantier eller andre avtaler som 
for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-samarbeidsavtale). Bankgarantier, OPS-avtaler og 
andre finansieringsløsninger som sikrer utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for 
Øyer sør. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet. 
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Bjørgesetra. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Bjørgesetra, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - UTBYGGINGSAVTALE TIL 
FØRSTEGANGS BEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201804  
Arkivsaksnr.: 22/2695     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 1.9.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Haugan Vest 2, vedtatt 9.12.2021, KST-sak 138/21. 
 
Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4, å legge 
utbyggingsavtalen for Haugan Vest 2, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. 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. 
 
Oppstart av forhandling til utbyggingsavtale ble kunngjort 8.3.2022 med frist for merknad 
1.4.2022. Det kom ikke inn merknader til kunngjøringen. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Haugan Vest 2. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. 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. Haugan Vest 2 likestilles med de 
områder som er avsatt til utbyggingsformål i KDP Øyer sør. Planen er gjennom planprogram 
godkjent som utbyggingsområde. 
 
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, 
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og at utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester 
som energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, 
skoler mv, er tilstrekkelig etablert. 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 for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som 
legges frem til behandling. 
 
Endring i avtaleteksten 
Det er gjort to endringer i avtaleteksten sammenlignet med tidligere utbyggingsavtaler som 
allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune.  
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1) Det er tatt bort prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor 
planområdet. Nå foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: 
«Kommunen skal sørge for gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en 
forholdsmessig andel til utbedring av vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen 
skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn 
i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  

2) I tidligere inngåtte avtaler er det avtalt en bidragsplikt pr. bygde enhet knyttet til et eller flere 
spesifikke tiltak innenfor sentrumsringen som er benevnt i Utbyggingsprogrammet for 
kommunedelplan Øyer sør (2008). Fremover vil det nå bli foreslått at bidragsplikten ikke 
knyttes til et spesifikt tiltak, men generelt til tiltak som er nevnt i sentrumsringen. Det er 12 
tiltak som er nevnt i sentrumsringen. 

 
Nytt i denne avtalen er at bidragsplikten settes til kr. 30 000,- Dette er i tråd med satsen som 
er gitt i Utbyggingsprogrammet (2008), men har i en tid vært satt til kr. 20 000,- 
 
PMU har konsekvent de siste behandlinger av utbyggingsavtaler satt bidragsplikten til kr. 
30 000,-. Kommunedirektøren retter seg til dette og foreslår fremover denne størrelsen på 
bidrag.   
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som ikke er avsatt i overordnet plan, men som 
gjennom planprogram har fått kommunestyrets aksept for detaljregulering. 
Detaljreguleringen av Haugan Vest 2 legger til rette for frittliggende fritidsbebyggelse. 
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. 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 Vest 2 vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport, vegsystem og skiløyper, viste til at 
det offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. Det 
følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan starte 
før det er sikret et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i 
Utbyggingsprogrammet.  
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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, og utbyggingen vil ikke 
kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. Alternativt kan utbyggingen 
igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom bankgarantier eller andre avtaler som 
for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-samarbeidsavtale). Bankgarantier, OPS-avtaler og 
andre finansieringsløsninger som sikrer utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for 
Øyer sør. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet. 
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Haugan Vest 2. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Haugan Vest 2, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201709  
Arkivsaksnr.: 17/1695     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

1.  Plankart, datert 5.7.2022 
2.  Reguleringsbestemmelser datert 7.9.2022  
3.  Planbeskrivelse, datert 6.8.2020 
4.  ROS-analyse, datert 18.5.2020 
5.  Notat flomvurdering og overvannsplan datert 4.5.2022 V05 
6.  Notat flomberegning med uavhengig kontroll 4.5.2022 Dr. Techn. O. Olsen 
7.  NVE, brev av 29.6.2022, frafaller innsigelse. 
8. Merknader med kommunedirektørens kommentarer 
9.  Forslagsstillers kommentarer til merknader offentlig ettersyn, Structor AS 23.9.2021 
10. Notat lovgrunnlag/hjemmelsgrunnlag ift. krav i bestemmelser til klima og miljø 

Ikke vedlagt: 
Særutskrift sak 95/20 fra møte PMU 13.10.2020 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar 
kommunestyret i Øyer reguleringsplan for Stubberudsætra, 
med endringer som beskrevet på grunnlag av offentlig 
ettersyn. 
  
Alternativ1 som forslagsstillers plankart og 
reguleringsbestemmelser datert …2022.  
Alternativ 2 som forslagsstillers plankart og 
kommunedirektørens bestemmelser datert … 
 
Saksutredning: 
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på vegne av Vestsia 
Eiendom AS.  
 
BELIGGENHET 



  Sak 88/22 
 

 Side 20 av 111   
 

Vest for Storsteinsvegen, langs atkomstveg til 
Kringelåslia.   
 
PLANSTATUS 
Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ble vedtatt i 
15.6.2017. Foreslått utbyggingsområde ligger inne i 
gjeldende kommunedelplan.  
 
PLANFORSLAG 
Planområdet utgjør 85 daa og detaljreguleres til 
byggeområde for fritidsbebyggelse (leilighetsbygg / 
frittliggende hytter), samt tilhørende veger og skitraséer. I tillegg inngår et friluftsområde 
ovenfor Storsteinvegen, i tråd med områdeplanen. 
 Hovedinnhold i planen er:  
• Fritidsbebyggelse 
• Skiløypetrase 
• Veg 
• Friluftsområde. 
 
Området foreslås regulert for utbygging enten med fritidsleiligheter i 2 etasjer (BYA 35%) 
eller oppdelt i enkelttomter for hytter (BYA 30%). Hyttetomtene tenkes enten i normal 
størrelse med tre bygg eller mindre tomter med ett bygg.  
Det vises her til bestemmelsene i gjeldende områdeplan som angir at BYA ikke bør være 
mindre enn 20% og ikke over 30% i vesentlig grad. For leilighetsbygg mener forslagsstiller at 
en BYA på 35% vil være akseptabel, spesielt sett i forhold til at nødvendige parkeringsarealer 
skal inngå i %BYA. 
 
Det foreslås for leilighetsbygg en BYA på 35% og for hytter en %-BYA på 30, med en 
begrensning i bygningsmasse på maksimalt 200 m2 BYA for hytter og 250 m2 BYA for 
leilighetsbygg (4-6 enheter bygget sammen). Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr boenhet. 
Forslagsstiller ønsker å beregne 18 m2 pr parkeringsplass. Dette inngår i total BYA pr 
tomt/tun.  
 
PLANPROSESS  
Ved behandling i plan- og miljøutvalget 13.10.2020, sak 95/20, ble følgende vedtak 
fattet:  
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslagsstiller forslag til reguleringsplan, plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.09.2020, for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker med endringer», - jf.  
særutskrift sak 95/20. 

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden21.10.2020 til 7.12.2020 med 
frist for innsending av merknader til planen satt til 7.12.2020.  Det har kommet 4 merknader 
til planen. Dette omfatter blant annet innsigelse fra NVE til plandokumentene  og 
vurderinger i forhold til håndtering av flom- og overvann. Merknadene omfattet hensyn og 
interesser som skal ivaretas av regionale myndigheter, Statsforvalteren i Innlandet, 
Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE.  
Merknadene er gjennomgått og kommentert i eget vedlegg som følger saken. Merknader 

Revidert plankart mottatt 5.7.2022
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som er tatt til følge er innarbeidet ved sluttbehandling av planen, jf. vedlegg 8 merknader 
med kommentarer.   
 
VURDERINGER 
Plan og miljøutvalget vedtok ved første gangs behandling av planen å kun sende 
forslagsstillers plankart og bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Kommunedirektøren hadde 
fått fremstilt et plankart som tok hensyn til føringer i overordnede planer med hensyn til 
bygging i bratt terreng. Kommunedirektøren hadde også forslag til endringer i veiføring i 
plankart. 
 
I de merknadene som har kommet inn kommenteres kommunedirektørens alternativer til 
plankart og bestemmelser som var beskrevet og vurdert i saksframlegget ved behandling i 
møtet i plan- og miljøutvalget 13.10.2021. Merknadene fra regionale myndigheter støtter 
kommunedirektørens faglige vurderinger og støtte til de planfaglige vurderinger om ikke å 
bygge i brattere terreng enn 1:3 og helst ikke brattere enn 1:4. Det påpekes at 
kommunedirektøren er tro mot overordnet plan og nasjonale føringer for fritidsbebyggelse. 
Selv om det uttrykkes støtte til dette og det anbefales at dette innarbeides på nytt i 
planmaterialet, har kommunedirektøren valgt å ikke etterkomme ønsket. 
Kommunedirektørens faglige vurderinger og anbefalinger ved første gangs behandling av 
planforslaget er ikke tatt med i den videre vurderingen etter første gangs behandling.  
 
Forslagsstiller har også kommentarer innkomne merknader i et oversendt notat fra Structor 
AS, datert 23.9.2021, som er vedlagt saksdokumenter ved sluttbehandling.  
 
Etter at reguleringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn er det juridisk sett 
kommunens plan og kommunens ansvar å svare ut innkomne merknader. 
Kommunedirektøren har ikke kommentert notatet fra forslagsstiller, men har svart ut de 
innkomne merknader fra regionale myndigheter i eget vedlegg, jf. vedlegg 8. Notat fra 
Structor AS er vedlagt som eget dokument til orientering, vedlegg 9.  
 
Tekst med grønn farge i dette dokumentet er kommunens endringer på bakgrunn av tilsvar 
innsigelse. Rød tekst viser endringer fra konsulent. Blå tekst er kommunedirektørens 
endringer på grunnlag av behandling av innkomne merknader. 
 
FLOM OG OVERVANN  
Innsigelsen fra NVE er svart ut av Structor 4.5.2022, med vedlagt uavhengig kontroll av 
revidert flom- og overvannsplan. Kommunen videresendte dokumentasjonen til NVE i brev 
av 11.5.2022.  
 
NVE trekker innsigelse til reguleringsplan for Storsteinsvegen/Stubberudsætra i sin 
tilbakemelding, jf. brev av 29.6.2022. I sitt svarbrev skriver NVE;  
«Vi anbefaler at det refereres til dato for de fagnotat som bestemmelsene viser til, for å 
sikre at det er riktig versjon. Plankartet er blant annet supplert med flomveier og areal for 
fordrøying av overvann. 
 
«NVE forutsetter at kommunens forslag til tillegg til bestemmelser i kommunens brev av 
11.5.2022 blir innarbeidet og vedtas». 
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I brev av 11.5.2022 fra Øyer kommune til NVE pekes det på kommunens uavhengige ansvar i 
forhold til risiko ved flom, overvann, ekstremnedbør, samfunnssikkerhet mm. Kommunen 
peker på problemstillinger vedr. risiko og ansvar kommunen har for hendelser knyttet til 
flom og overvann eksempelvis nedstrøms planområder.  
 
Risikovurderinger (kommentarer ØK til oversendelsesbrev 11.5.2022 til NVE) 
«Med hensyn til tilsvar til innsigelsen utarbeidet av Norconsult AS og NVE, vil 
kommunedirektøren peke på kommunens risiko ag ansvar». 
 
NVE gir i sitt tilsvar på behandling av innsigelsen støtte til kommunedirektørens forslag til  
bestemmelse under byggetiltak og håndtering av overvann og utredning av risiko. 
Kommunen kan ikke pålegge utbygger en utredning og vurdering av risikoaspektet mht 
planforslagets overvannshåndtering, - om den er sikker og god nok for å ivareta områder 
nedstrøms. Dette ville isåfall kunne belyse og vise scenarier og konsekvenser der overvann 
ikke kan håndtere og ivareta vannmengder innen eget område/planområde og kan føre til at 
mer vann kommer nedstrøms områder.  
 
Selv om NVE støtter kommunens forslag til bestemmelse om risikovurderinger og forslag til 
utredninger/vurderinger, mangler kommunen hjemmelsgrunnlaget til å kreve disse 
utredninger på forslagsstillers bekostning. Kommunen kan selvsagt engasjere kompetente 
fagpersoner for egen regning til å gjøre disse risikovurderingene.  
 
NVE påpeker at det skal vises til flom- og overvannsplan med datert referanse i 
bestemmelsene;  
«Det skal utarbeides en helhetlig detaljert plan for overvannshåndtering, basert på «Notat 
Flomberegning og overvannsplan» utarbeidet av Structor AS, datert 4.2.2022, rev 05». Dette 
er innarbeidet i bestemmelse pkt. 6.1. 
 
1.12 Krav til byggesøknad: 

Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser adkomst, ny 
og eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Det skal fremgå hvordan overvann på tomta/tuntomta skal 
håndteres, jf. pkt. 6.1 og 6.2. 
 

 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal håndtering av flom og overvann for planområdet 
og den enkelte tomt/delområde være ivaretatt eller inngå i søknad om tillatelse til 
tiltak. Tiltak for håndtering av flom- og overvann i planområdet og på den enkelte 
tomt/delområde skal utføres av ansvarlig prosjekterende og utførelse skal angis med 
ansvarlig virksomhet for utførelse av tiltaket i byggesøknaden. Kommunen kan be om 
uavhengig kontroll av tiltak ift. flom og overvann som infiltrasjon, fordrøyning mv. 

 
 Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av 

terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og 
ledningstraséer) og tiltak for overvannshåndtering på tomta. 
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Ved utbygging etter pkt. 2.1.1  
Fritidsleiligheter i flere etasjeplan skal bruk av alternative energikilder fremgå av 
byggesøknaden. 
 
 

8.10  Det skal sikres drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg før det kan gis byggetillatelser  
  innenfor planområdet. 
 
VEG I LNF-OMRÅDE 
Innlandet fylkeskommune skriver i sin merknad;  
«På bakgrunn av manglende planavklaring anbefaler fylkeskommunen at denne 
vegen tas ut av planforslaget». 
 
Kommunedirektøren foreslår merknaden tatt til følge og foreslår vegstykket i LNF-området 
tas ut av plankartet. Plankartet er endret ved sluttbehandling på bakgrunn av merknaden.  
 
KLIMA OG MILJØ 
Tiltak for å imøtekomme klimautfordringene må inntas i planer som vedtas i dag, og som 
skal bygges ut de kommende årene og danne grunnlag for utslipp 2030/2050 og lenger frem 
i tid. Kommunedirektøren peker på at fremtidig utbygging må ta høyde for målene som er 
satt for 2030 og videre for 2050 (Parisavtalen/klimamål). 
 
PLANBEHANDLING OG ENDREDE KRAV 
Kommunen opplever påtrykk både fra utbyggerinteresser og regionale myndigheter i forhold 
til klima og miljøkrav. Krav til bærekraftig utvikling, forventninger og krav fra regionale 
myndigheter til reduksjon av klimafotavtrykk og reduserte klimagassutslipp er ikke av nyere 
dato, men i forhold til å nå klimamål 2030 er forventninger og påtrykk om innarbeiding av 
krav og tiltak økende.  
 
1. juli 2022 ble det vedtatt en endring i TEK (Teknisk forskrift) der krav til klimagassregnskap 
kom inn i nytt kapittel 17. Kravet omfatter lavblokk, 4 leiligheter eller flere oppført i min 2 
etg, og er i så måte et krav som omfatter fritidsbebyggelse i denne planen dersom det 
bygges leilighetsbygg med 4 el flere enheter i to etasjer. Endringen i TEK er gitt ett års 
overgangsperiode. 
 
Fra utbyggerside er det motforestillinger til at krav som ikke er avklart ved oppstart av 
planprosess, kommer inn langt ut i planprosessen som her ved sluttbehandling av 
reguleringsplan. Manglende forutsigbarhet påpekes som uheldig for utbyggere/ 
utbyggeinteresser. Det er også stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for klima og miljøkrav 
i reguleringsplanene.  
 
Lovverk og forskrifter vil til enhver tid være under endring og planer med kort eller lengre 
tidsperspektiv i planprosessen må forholde seg til gjeldende lovverk og forskrifter på 
tidspunkt for vedtak. En reguleringsplan kan i gjennomføring av planen ved utbygging ikke 
unntas fra gjeldende forskrifter. Krav til klimagassregnskap for bebyggelse er hjemlet i TEK17 
men ikke krav til klimagassreduksjon pr. dato.  
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Plan- og bygningsloven, kommuneloven er vurdert mht. å stille disse kravene i vedlagt notat, 
- vedlegg 10.  Det er vist til bakenforliggende bestemmelser og hjemmelsgrunnlaget for 
reguleringsbestemmelser i pbl § 12-7 pkt. 3 og 12.   
 
Det følger også av kommuneloven § 1 at det kommunale og fylkeskommunale 
folkestyre skal underordnes «det nasjonale fellesskap og med sikte på 
en bærekraftig utvikling».i 
 
Generelt kan merknader fra regionale myndigheter, svares ut ved å ta merknaden til 
orientering, ta merknadene helt eller delvis til etterretning.  
 
På bakgrunn av vurderinger og gjennomgang av lovverk og forskrifter, finner 
kommunedirektøren at det kan stilles krav ift. beregning av klimagassutslipp for all 
fritidsbebyggelse, stilles krav til plan med tiltak og mål for klimagassreduksjon og stilles 
krav til vurdering av energiforsyning og alternative byggeløsninger kan være:  
 
0. Ikke stille krav ut over TEK 
0+. Ikke stille andre krav enn TEK oppstiller, men overgangsperioden tas vekk 
1. Stille krav til klimagassregnskap for alle bygningstiltak, hytter + leilighetsbygg  
2. Stille krav til klimagassreduksjon og en klima- og miljøtiltaksplan, miljøoppfølgings-
 program jf. pbl/TEK17 §9-1 og NS3466 
3. Stille krav til vurderinger og bruk av alternative energikilder ved 
byggesøknad/utbygging 
 
Alternativ 1 er dels hjemlet i gjeldende forskrift TEK17, kap 17 med revisjon juli 2022 og 
utvidet til å omfatte all bebyggelse, jf. notat vedlegg 10. 
 
Alternativ 2 er å kreve en plan for tiltak og gjennomføring av utbygging med mål for 
klimagassreduksjon med utgangspunkt i klimamål 2030. (TEK17, kap 9,NS 3466 – 
miljøoppfølgingsprogram, Klimaloven § 3 og 4/Parisavtalen. 
Alternativ 3 følger av TEK17, kap. 14 og gjelder ift. lavt energibehov, miljøvennlig 
energiforsyninger og samfunnssikkerhet/klimakonsekvenser. 
 
Alternativene over viser handlingsrom som kommunedirektøren mener kommunestyret har. 
Kommunedirektøren tilrår at det ikke stilles særlig strengere krav enn det som står i TEK for 
denne reguleringsplanen, og foreslår det alternativet som er benevnt med 0+. Grunnen til 
dette er at dette kommer sent i reguleringsprosessen. Det kom et skille 1. juli 2022, da det 
kom inn nye klimakrav i TEK, men ut fra forutsigbarhet i planbehandlingen tilrås det ikke å ta 
inn omfattende krav. Kommunedirektøren foreslår å ta merknaden om energi, klima og miljø 
til orientering og dels til følge. Kommunedirektøren forslår at gjeldende krav til 
klimagassregnskap i TEK, vedtatt endring fra 1. Juli 2022, tas inn som krav i 
reguleringsbestemmelser uten overgangsperiode på 1 år.  
 
Med hensyn til innslagspunkt for krav til klimagassberegninger, dokumentasjon av 
klimagassreduksjon og vurdering av alternative energikilder og energibruk, foreslår 

 
i Plan- og bygningsrett, del I, Planlegging og ekspropriasjon, 3. utgave, 2018, s. 
85-87 
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kommunedirektøren at det legges frem en sak for politisk behandling i kommunestyret 
snarest der disse problemstillinger og forslag til krav i reguleringsplaner legges frem for 
politisk behandling. Kommunedirektørens forslag vil der være av prinsipiell karakter der det 
foreslås å sette krav til energi, klima og miljø, - klimafotavtrykk og klimagassreduksjon mv., 
ved første gangs behandling som premiss for planarbeidet og ikke ved sluttbehandling av 
pågående planer.  
 
KONKLUSJON 
Kommunedirektøren legger frem planen til sluttbehandling med endringer som over nevnt.  
Plankart er endret/rettet i henhold til merknader.  Supplerende og oppdaterte 
bestemmelser iht.  svar på innsigelse fra NVE datert 29.6.2022, er også innarbeidet i 
bestemmelsene ved sluttbehandling.  
 
PLANKART 
Veg i LNF-område tatt ut, rev. 5.7.2022 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Det fremgår av vedlegg 2 endringer i bestemmelsene som har skjedd etter at det er 
gjennomført høring og offentlig ettersy. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Stubberudsætra med plankart, sist revidert 5.7.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
7.09.2022, der det fremgår endringer etter offentlig ettersyn.  
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201805  
Arkivsaksnr.: 18/960     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 6.1.2022, sist revidert 30.06.2022 
2. Bestemmelser datert 6.1.2022, sist revidert 12.09.2022 
3. Planbeskrivelse 8.10.2021 
4. ROS-analyse datert 4.6.2021 
5. Flom- og overvannsutredning datert 11.2.2021 
6. Tilsvar innsigelse, Norconsult AS, 26.04.2022 
7. NVE frafall innsigelse, 5.7.2022 
8. Merknader offentlig ettersyn med kommunedirektørens kommentarer  
9. Notat lov-/hjemmelsgrunnlag ift. krav i bestemmelser til dokumentasjon og krav til 
reduksjon av klimagasser 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser sist 
revidert 12.09.2022.  
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med adkomstveger, 
alpinnedfart, friområde og vegetasjonssoner.  
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Rambøll på vegne av BoligPartner prosjekt AS og 
Fredensborg Fritid.  
 
BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 
Fjellstad terrasse ligger inntil Hafjell alpinanlegg, sør for den eksisterende Kringelåsløypa. 
Planområdet dekker et areal på ca. 298 daa. Området grenser i nord mot alpinanlegget, i øst 
mot reguleringsplan for Kringelåslia nedre og Hafjelltoppen fjellgrend, i vest mot spredt 
bosetning i landbrukets kulturlandskap og i sør mot skogsområder og regulert 
fritidsbebyggeles.   
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PLANSTATUS 
Området ligger inne i kommunedelplan for 
Øyer sør (vedtatt 2007.) Planforslaget 
innebærer utvidelse av planlagt 
bebyggelsesområde, H9, sør i planområdet, inn 
i et areal som er satt av til fremtidig 
alpinnedfart i gjeldende kommunedelplan. 
Området for øvrig er regulert iht. overordnet 
plan. Øyer kommune har som ansvarlig 
planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn 

under forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder 
som ikke er i samsvar med overordnet plan.) Det har  derfor blitt utarbeidet planprogram 
(vedtatt, se planprosess) og KU. 
 
PLANPROSESS 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 18.01.2022 sak 1/22. Følgende vedtak ble fattet:  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Fjellstad terrasse, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
06.01.2022 ut på offentlig ettersyn.  
Planforslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 24.1.2022 til 4.3.2022. Det har 
kommet 6 merknader til planen ved offentlig ettersyn. Merknadene er vedlagt i eget vedlegg 
med kommunedirektørens kommentarer.  
 
I sin merknad til reguleringsplanen for Fjellstad terrasse skriver NVE;  
«NVE fremmer innsigelse til reguleringsplan for Fjellstad terrasse fordi planen ikke 
ivaretar vesentlig regionale og nasjonale interesser knyttet til NVEs 
ansvarsområder, jf. pbl § 28-1, TEK17 §§ 7-1 og 7-2 og vrl §§ 5, 7 og 8».  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANFORSLAG OG PLANPROSESS 
Antall etasjer er innarbeidet i bestemmelsene ved sluttbehandling, jf. vedtak i plan- og 
miljøutvalget i møte 18.01.2022 sak 1/22, - reguleringsbestemmelse pkt 4.1.1e.  
Reguleringsbestemmelse 9.9 - rekkefølgekravet er omarbeidet før sluttbehandling. 
 
MERKNADER OFFENTLIG ETTERSYN 
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Innsigelsen er svart ut av Norconsult AS i dialog med Øyer kommune og NVE før 
sluttbehandling, - se detaljer i merknader med kommunedirektørens kommentarer (vedlegg 
8) og vedlagt brev/dialog med NVE. De øvrige merknadene er også svart ut i vedlegg 8. 
Merknader som tas til følge er innarbeidet i planmaterialet før sluttbehandlingen. 
 
ILLUSTRASJONSPLAN  
Det fremgår av bestemmelsene at illustrasjonsplan vedlagt reguleringsplanen, datert 
09.06.2020, er veiledende når det gjelder plassering av bebyggelse og friområder innenfor 
planområdet.  
I merknad fra Innlandet fylkeskommune mener de en juridisk bindende illustrasjonsplan ville 
vært en styrke for planen.  
 
Illustrasjonsplanen er utarbeidet med bakgrunn i vurderinger om tilpasning til terreng.  
Kommunedirektørens anbefaling er at illustrasjonsplan ikke gjøres mer forpliktende enn at 
den er veiledende. 
På nåværende detaljeringsnivå og foreliggende kunnskapsgrunnlag for utbygging mener 
kommunedirektøren det er riktig at den kun er veiledende. Etter hvert som salg og 
realisering av utbyggingen skrider frem vil planer og detaljering vil gå dypere inn i et bredere 
og bedre beslutningsgrunnlag som kan påvirke løsningene som skal realiseres. Det er 
vesentlig at det er overordnet styring og forutsigbarhet i forhold til reguleringsplan, men 
samtidig et handlingsrom for valg og gode løsninger. 
 
KLIMA OG MILJØ 
Tiltak for å imøtekomme klimautfordringene må inntas i planer som vedtas i dag, og som 
skal bygges ut de kommende årene og danne grunnlag for utslipp 2030/2050 og lenger frem 
i tid. Kommunedirektøren peker på at fremtidig utbygging må ta høyde for målene som er 
satt for 2030 og videre for 2050 (Parisavtalen/klimamål). 
 
PLANBEHANDLING OG ENDREDE KRAV 
Kommunen opplever påtrykk både fra utbyggerinteresser og regionale myndigheter i forhold 
til klima og miljøkrav. Krav til bærekraftig utvikling, forventninger og krav fra regionale 
myndigheter til reduksjon av klimafotavtrykk og reduserte klimagassutslipp er ikke av nyere 
dato, men i forhold til å nå klimamål 2030 er forventninger og påtrykk om innarbeiding av 
krav og tiltak økende.  
 
1. juli 2022 ble det vedtatt en endring i TEK17 (Teknisk forskrift) der krav til 
klimagassregnskap kom inn i nytt kapittel 17. Kravet omfatter lavblokk, 4 leiligheter eller 
flere oppført i min. 2 etg, og er i så måte et krav som omfatter fritidsbebyggelse i denne 
planen dersom det bygges leilighetsbygg med 4 eller flere enheter i to etasjer. Endringen i 
TEK er gitt ett års overgangsperiode. 
 
Fra utbyggerside er det motforestillinger til at krav som ikke er avklart ved oppstart av 
planprosess, kommer inn langt ut i planprosessen som her ved sluttbehandling av 
reguleringsplan. Manglende forutsigbarhet påpekes som uheldig for utbyggere/ 
utbyggeinteresser. Det er også stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for klima og miljøkrav 
i reguleringsplanene.  
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Lovverk og forskrifter vil til enhver tid være under endring og planer med kort eller lengre 
tidsperspektiv i planprosessen må forholde seg til gjeldende lovverk og forskrifter på 
tidspunkt for vedtak. En reguleringsplan kan i gjennomføring av planen ved utbygging ikke 
unntas fra gjeldende forskrifter. Krav til klimagassregnskap for bebyggelse er hjemlet i TEK17 
men ikke krav til klimagassreduksjon pr. dato.  
 
Plan- og bygningsloven, kommuneloven er vurdert mht. å stille disse kravene i vedlagt notat, 
- vedlegg 10.  Det er vist til bakenforliggende bestemmelser og hjemmelsgrunnlaget for 
reguleringsbestemmelser i pbl § 12-7 pkt. 3 og 12.   
 
Det følger også av kommuneloven § 1 at det kommunale og fylkeskommunale folkestyre skal 
underordnes «det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling».ii 
 
Generelt kan merknader fra regionale myndigheter, svares ut ved å ta merknaden til 
orientering, ta merknadene helt eller delvis til etterretning.  
 
På bakgrunn av vurderinger og gjennomgang av lovverk og forskrifter, finner 
kommunedirektøren at det kan stilles krav ift. beregning av klimagassutslipp for all 
fritidsbebyggelse, stilles krav til plan med tiltak og mål for klimagassreduksjon og stilles 
krav til vurdering av energiforsyning og alternative byggeløsninger kan være:  
 
0. Ikke stille krav ut over TEK 
0+. Ikke stille andre krav enn TEK oppstiller, men overgangsperioden tas vekk 
1. Stille krav til klimagassregnskap for alle bygningstiltak, hytter + leilighetsbygg  
2. Stille krav til klimagassreduksjon og en klima- og miljøtiltaksplan, miljøoppfølgings-
 program jf. pbl/TEK17 §9-1 og NS3466 
3. Stille krav til vurderinger og bruk av alternative energikilder ved 
byggesøknad/utbygging 
 
Alternativ 1 er dels hjemlet i gjeldende forskrift TEK17, kap 17 med revisjon juli 2022 og 
utvidet til å omfatte all bebyggelse, jf. notat vedlegg 10. 
 
Alternativ 2 er å kreve en plan for tiltak og gjennomføring av utbygging med mål for 
klimagassreduksjon med utgangspunkt i klimamål 2030. (TEK17, kap 9,NS 3466 – 
miljøoppfølgingsprogram, Klimaloven § 3 og 4/Parisavtalen. 
Alternativ 3 følger av TEK17, kap. 14 og gjelder ift. lavt energibehov, miljøvennlig 
energiforsyninger og samfunnssikkerhet/klimakonsekvenser. 
 
Alternativene over viser handlingsrom som kommunedirektøren mener kommunestyret har. 
Kommunedirektøren tilrår at det ikke stilles særlig strengere krav enn det som står i TEK for 
denne reguleringsplanen, og foreslår det alternativet som er benevnt med 0+. Grunnen til 
dette er at dette kommer sent i reguleringsprosessen. Det kom et skille 1. juli 2022, da det 
kom inn nye klimakrav i TEK, men ut fra forutsigbarhet i planbehandlingen tilrås det ikke å ta 
inn omfattende krav. Kommunedirektøren foreslår å ta merknaden om energi, klima og miljø 
til orientering og dels til følge. Kommunedirektøren forslår at gjeldende krav til 

 
ii Plan- og bygningsrett, del I, Planlegging og ekspropriasjon, 3. utgave, 2018, 
s. 85-87 
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klimagassregnskap i TEK, vedtatt endring fra 1. Juli 2022, tas inn som krav i 
reguleringsbestemmelser uten overgangsperiode på 1 år. 
 
Med hensyn til innslagspunkt for krav til klimagassberegninger, dokumentasjon av 
klimagassreduksjon og vurdering av alternative energikilder og energibruk, foreslår 
kommunedirektøren at det legges frem en sak for politisk behandling i kommunestyret 
snarest der disse problemstillinger og forslag til krav i reguleringsplaner legges frem for 
politisk behandling. Kommunedirektørens forslag vil der være av prinsipiell karakter der det 
foreslås å sette krav før første gangs behandling som premiss for planarbeidet og ikke ved 
sluttbehandling av pågående planer.  
Disse kravene foreslås deretter innarbeidet som krav til alle nye planer og planer der 
melding om oppstart er varslet og som ikke er tatt opp til første gangs behandling.  
 
KONKLUSJON 
Kommunedirektøren legger frem planen til sluttbehandling med endringer som over nevnt.  
 
ENDRING REGULERINGSBESTEMMELSER: 
 
I pkt 3.1 innarbeides krav til byggesøknad, sammen med situasjonsplan og utomhusplan - 
Suppleringer – byggesak 
 
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser adkomst, ny og 
eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Det skal fremgå hvordan overvann på tomta/tuntomta skal håndteres, jf. 
pkt. 3.8.  
 
I byggesøknaden skal det fremgå hvordan overvann på tomta skal håndteres, jf. Punkt 3.8 
om overvann. Det skal foreligge en detaljprosjektering av overvann og fordrøyning med 
utgangspunkt i flom og overvannsplan. I søknad om tiltak skal det fremgå hvordan tiltaket 
ivaretar og inngår som del av overordnet plan for håndtering av flom og overvann og 
fordrøyning. Overvannsplan og situasjonsplan skal vise inngrepssone på tomtene og endra 
avrenningsforhold ift. tiltak på tomta. 
 
Plan og tiltak for overvann skal i søknad om tiltak vise til ansvarlig prosjekterende og 
utførende for tiltaket. Kommunen kan be om uavhengig kontroll av tiltak ift. flom og 
overvann som infiltrasjon, fordrøyning mv. 
 
Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep 
(byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraséer).  
 
Det skal utarbeides klimagassregnskap i henhold til TEK 17, § 17-1 iht. veiledning TEK og 
veileder klimagassregnskap.  Det gis ikke unntak fra bestemmelse om overgangsordning for 
krav til dokumentasjon av klimagassregnskap ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
3.7 Tillegg terrenginngrep 
Kryssing av vassdrag med hogst-/anleggsmaskiner ol. skal kun gjøres der det skal etableres 
permanente veg krysninger, som bruer/klopper/kulverter/stikkrenner. Terrengoverflaten i 
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sonen må beskyttes før en kjører og en må unngå erosjon og sediment transport i bekken. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for krysning av sonen. 
 
Det skal ikke graves lavere enn til 0,5 meter over bekkenivå ved normalvannstand, målt 
vinkelrett på bekkens hovedretning. Unntaket er der en skal krysse sonen med VA-grøft som 
må dypere. 
 
3.8 Tillegg overvannnshåndtering 
Stier, turveger og skiløyper skal etableres utenfor 6 meters vegetasjonssone langs 
bekker/vassdrag. Innenfor hensynssone kan det plasseres løse gjenstander som benker, bord 
el. Hensynssone kan krysses med små naturlige tråkk/stier der bruer/klopper etableres på 
påler eller tilsvarende, som ikke påvirker bekkeløpet.   
 
§ 3.11 Belysning  
Utebelysning tillates kun ved inngangsdører. Fasadebelysning tillates ikke. 
 
§ 3.12 tillegg.  
Det skal utarbeides klimagassregnskap i henhold til TEK 17, § 17-1 iht. veiledning TEK og veileder 
klimagassregnskap.  Det gis ikke unntak fra bestemmelse om overgangsordning for krav til 
dokumentasjon av klimagassregnskap ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
3.21 tillegg anleggsperioden  
I de flate områdene nær bekken skal naturlige løsmasser og steinur sikres ved at man legger 
ut et bærelag eller tilsvarende til å kjøre på. 
 
4.1.1a Tillegg utforming og plassering 
Mønelinjer kan ligge både på langs og tvers av kotene. 
 
§ 4.1.1 Kommunedirektøren foreslår at merknad imøtekommes og endres til 1,5 m i 
bestemmelsene. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det fremlegges 
terrengsnitt og 3D-illsutrasjoner som viser forholdet mellom bebyggelse og terreng. 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde ved fasade 
skal i sum ikke overstige 3,0 1,5 m fra opprinnelig terreng og punkt 3.7 ovenfor skal følges.  
 
§. 4.1.1 a. Mot alpintrasé sør i område BFK1,2,4,5,6 og 7, skal det bevares vegetasjon mot 
alpintrasé i sør. Denne sonen skal innarbeides i plankartet.  
 
§ 4.3 Skianlegg – tillegg 
For arealer regulert til skiløype/skianlegg gjelder jordloven §§ 9 og 12, jf jordloven § 2 annet 
ledd. Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det foreligge:  
- Plan for gjenbruk av jordmasser (ploglag og underliggende jordsmonnslag).  
- Planen skal beskrive hvordan jord fra jordbruksarealer innenfor planområdet som ikke er 

skiløype/skianlegg skal tas vare på, herunder mellomlagring og gjenbruk til 
matproduksjon ved nydyrking eller jordforbedring. Planen skal godkjennes av kommunen. 

- Plan for å unngå spredning av ugras og fremmede arter (svartelistearter). 
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§ 5.2 Annen veggrunn – tilføyelse 
Alt areal skal revegeteres ved tilsåing med stedstilpasset frøblanding og at 
skjæringer/fyllinger over 2 meter i tillegg skal beplantes. 
 
6.1 Tillegg Friområde (GF1-8) 
Hensynssone kan krysses med små naturlige tråkk/stier der bruer/klopper etableres på påler 
eller tilsvarende, som ikke påvirker bekkeløpet.  Det tillates plukkhogst for vedlikehold. 
 
8.2 tillegg faresone flom (H320 1-3) 
H320 er hensynssone avsatt med 6 meter på hver side rundt bekker innenfor planområdet. 
Kantvegetasjon rundt bekkene skal bevares og det tillates ikke tiltak innenfor området. 
Unntaket er tiltakene i forbindelse med gjenåpning og utbedring av Gunnerheimbekken, og i 
smale korridorer ved etablering av bruer/klopper/kulverter/stikkrenner der det senere skal 
etableres permanente krysninger. Terrengoverflaten i sonen må beskyttes før en kjører og 
en må unngå erosjon og sediment transport i bekken. 
 
8.3 Tillegg hensynssone grønnstruktur H540 
Innenfor H540_5-10 skal vegetasjon bevares, som vegetasjonsskjerm mellom bebyggelse og 
alpintrasé.  
 
REKKEFØLGEKRAV 
9.3 Tillegg - Krav i forbindelse med flom- og overvann 
Senest i forbindelse med første byggesøknad innenfor et delfelt skal det redegjøres for 
detaljerte overvannstiltak (se 3.8 om detaljert overvannsplan) innenfor det aktuelle 
delfeltet, samt hvilke overvannstiltak som må utføres i forbindelse med tiltaket.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet sist revidert 12.09.2022. 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK 
 
 
Saksbehandler:  Yngvild J. Bildøy Lillås Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2250     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Saksprotokoll fra 07.06.2022 – sak 54/22 
- Saksfremlegg  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Reglement for folkevalgte og folkevalgte organer  

Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget (heretter forkortet PMU) ba om en utredning av når kommunen stiller 
vilkår om tømming av husdyrgjødsel i byggesaker for etablering av gjødselanlegg. PMU 
mener at vilkårene administrasjonen har satt er prinsipielle. Kommunedirektøren er ikke 
enig i det. Alle saker som er prinsipielle skal opp til kommunestyret for behandling, andre 
søknader behandler administrasjonen etter vedtatt delegeringsreglement. PMU fattet 
vedtak om endringer i delegeringsreglementet og at tidligere vedtak som er fattet skal opp 
til ny behandling politisk. PMUs vedtak er i strid med kommuneloven § 5-3 tredje ledd og 
forvaltningsloven § 35. Endring av delegering hører til kommunestyrets myndighet, jf. 
kommuneloven § 5-3 tredje ledd, og det ønskes derfor at kommunestyret tar stilling til 
hvorvidt delegeringsreglementet skal endres spesifikt når det gjelder søknad om etablering 
av lager for husdyrgjødsel etter plan- og bygningsloven § 20-1 og forskrift om gjødselvarer 
mv. av organisk opphav. 
 
Bakgrunn: 
PMU ba om en utredning av det prinsipielle ved at det stilles vilkår i saker med etablering av 
frittstående lager for husdyrgjødsel. En slik vurdering ble lagt fram for PMU i møte 7. juni 
2022. 

Behandling i PMUs sak 54/22 i møtet 7. juni 2022 

PMU fattet følgende vedtak:  

1. Plan- og miljøutvalget mener at saker med etablering av frittstående lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Saken handler om å legge begrensninger gjennom vilkår på 
landbruksdrift i et område i kommuneplanen som er avsatt/definert som LNF område  

2. Saker om etablering av lager for husdyrgjødsel skal behandles politisk.  
3. Saker som tidligere er behandlet administrativt og gitt vilkår skal tas opp igjen til politisk 

behandling. 
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Utgangspunktet er at søker har krav på å få innvilget tillatelse til tiltak som er i samsvar med 
plan- og bygningslovgivningen. Hvis tiltaket er i strid med loven eller bestemmelser fastsatt i 
henhold til loven skal søknaden avslås. Kommunen er ved saksbehandling bunnet av 
begrensninger i plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften. Som alternativ til å 
gi avslag på søknaden kan kommunen sette vilkår i tillatelsen for å begrense eller utelukke 
ulemper tiltaket ellers vil gi. I disse tilfellene vil vilkårene som settes være en betingelse for å 
kunne gi tillatelse til tiltaket. Vilkår knyttes opp mot hvert enkelt tiltak og blir vurdert 
konkret med hjemmel i den ulovfestede vilkårslæren.  

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:  

Per i dag er myndigheten til å behandle byggesøknader etter plan- og bygningsloven fjerde 
del: Byggesaksdelen delegert fra kommunestyret til kommunedirektøren.  

Når det gjelder etablering av lager for husdyrgjødsel kan det, som i andre byggesaker, settes 
vilkår som betingelse for å kunne gi tillatelse. Istedenfor å gi avslag på byggesøknaden kan 
kommunen gi tillatelse dersom det stilles vilkår som sørger for at det ikke oppstår 
luktproblemer eller kvalifiserte ulemper for naboer i strid med loven. Slike vilkår kan 
eksempelvis være at tiltakshaver skal iverksette luktreduserende tiltak dersom det oppstår 
luktproblemer i fremtiden. Gjødsellager med husdyrgjødsel kan medføre luktproblemer og 
kan derfor være i strid med plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18. 
Dette vil avhenge av flere faktorer og blir vurdert konkret i hver enkelt byggesak.  

Kommunen har som bygningsmyndighet ansvaret for å forvalte plan- og bygningsloven etter 
lovens formål i lovens § 1-1. Dette omfatter blant annet at kommunen må vekte ulike 
interesser opp mot hverandre og ivareta den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner. Det kan stilles vilkår for å avhjelpe ulemper et tiltak ellers ville gitt for å sikre 
at tiltak utføres forsvarlig, også med tanke på naboers og andre berørte parters interesser. 
Vilkår som stilles i saker om etablering av anlegg for husdyr og lagring av 
husdyrgjødsel/avløpsslam stilles med bakgrunn i en konkret faglig vurdering av det enkelte 
tiltaket, i saker hvor det anses det som nødvendig.  

Saksbehandling etter gjødselvareforskriften: 

Per i dag er myndigheten til å behandle saker etter gjødselvareforskriften delegert fra 
kommunestyret til kommunedirektøren ved landbrukskontoret. Dette er en delegert 
myndighet som landbrukskontoret har i alle tre kommuner. Disse sakene inkluderer tillatelse 
til oppføring av lager for husdyrgjødsel, med vurdering av beliggenhet, sikkerhetsmessige 
krav, lagerkapasitet og spredeareal. Saksgangen i sakene er separat fra plan- og 
bygningsloven, der vedtak etter gjødselvareforskriften skrives i eget brev til søker. 

Vedtak etter gjødselvareforskriften oversendes byggesak, der dette utgjør en del av 
vurderingsgrunnlaget for vedtak etter plan- og bygningsloven. 

Også forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften) § 18 gir krav 
om behandling av oppsetting av gjødsellagre. Også her kan det stilles vilkår for innvilgelse, 
som for vedtak etter plan- og bygningsloven.  
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Vurdering: 
PMUs vedtak om saker av prinsipiell karakter  

Det fremgår av reglement for folkevalgte organer punkt 4 at prinsipielle saker skal behandles 
i kommunestyret. Kommunedirektøren kan ikke se at alle saker som angår lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Dette er stort sett byggesaker på linje med andre tiltak. I 
enkelte tilfeller kan det være prinsipielle saker, men det vil være på linje med andre typer 
saker byggesaksavdelingen behandler. Kommunedirektøren kan ikke se at slike saker 
omhandler nye regler, ny fortolkning eller at de dreier seg om nye eller unike tilfeller. Enhver 
søknad om tillatelse vurderes og behandles individuelt. Saker om etablering av husdyrgjødsel 
er sterkt lovbundet, og vil i svært liten grad gi rom for skjønnsutøvelse.   

Når det gjelder å legge begrensninger for landbruksdrift, skjer ikke det primært i slike saker. 
Det er allerede gjort den gang det ble tillatt etablert boligbebyggelse i LNF-områder 
(Landbruks-, natur- og friluftslivsområder). Da kommunen først har tillatt boligbygging i LNF-
områder, har kommunen også sagt at akkurat der boligen tillates, er boliginteressene større 
enn landbruksinteressene. Boliger som er etablert i LNF-områder har det samme vernet 
etter plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften, som andre boliger. I LNF-
områder må det selvsagt tåles noe lukt fra landbruk, på linje med det som var der da boligen 
ble etablert og som følge av utviklingen i landbruket.  

PMUs vedtak om delegering 

Endring av delegering hører til kommunestyrets myndighet, jf. kommuneloven § 5-3 tredje 
ledd. Plan- og miljøutvalget har dermed ikke myndighet til å endre delegeringsreglementet.   
Vedtaket til PMU vil dermed være ugyldig. 

Saken legges fram for kommunestyret, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det ønskes 
å endre delegeringsreglementet.  Kommunestyret kan velge å endre delegering av saker om 
etablering av anlegg for husdyr og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 og gjødselvareforskriften fra kommunedirektøren til plan- og 
miljøutvalget. Kommunedirektøren foreslår derfor to alternative forslag til vedtak vedørende 
endringen av delegering for nevnte saker. Det ene alternativet er å endre delegeringen fra 
kommunedirektøren til Plan- og miljøutvalget, mens det andre alternativet er å ikke endre 
delegeringen. 

Dersom kommunestyret velger å endre delegeringen, vil det organ som det blir delegert til 
vil være bundet av det samme lovverket som administrasjonen er i dag. Byggesaker er sterkt 
lovbundet, og det er lite politisk handlingsrom. Dersom kommunen ikke stiller vilkår i de 
sakene hvor dette ansees å være nødvendig kan kommunen bli erstatningsansvarlige 
ovenfor tiltakshaver og eventuelle naboer.   

Byggesaksbehandlingen er 100 % selvkost, og en endring i delegering vil kunne gi endring i 
arbeidsmengde knyttet til sakstypen, som da kan bety endringer i gebyret.  
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PMUs vedtak om gjenopptakelse av tidligere vedtak 

PMU fattet et vedtak om at tidligere vedtak der administrasjonen har stilt vilkår i forbindelse 
med tillatelse for oppføring av gjødselanlegg skal behandles på nytt politisk.  

Hovedregelen i forvaltningsretten er at forvaltningens vedtak er endelig og bindende for den 
enkelte og for forvaltningen selv etter at klagefristen har utløpt. Vedtak kan kun endres av 
forvaltningsorganet utenfor klagesaker etter regler i forvaltningsloven § 35 dersom:  

a. endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller 

b. underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c. vedtaket må anses ugyldig 
 

Kommunedirektøren har tatt en gjennomgang av vedtak som er fattet med vilkår. En evt.  
endring av gitte tillatelser kan være til skade for både tiltakshaver og naboer. Omgjøring av 
tidligere vedtak kan derfor ikke gjøres etter bokstav a. Underretning om tidligere vedtak har 
kommet frem til mottakere i samtlige saker, og omgjøring kan derfor heller ikke gjøres etter 
bokstav b. Kommunedirektøren kan heller ikke se at tidligere vedtak er ugyldige. Det siste 
vedtaket administrasjonen har fattet ble tillatelsen til oppføring av gjødsellager med vilkår 
påklaget til Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren skrev at det var riktig av kommunen 
å stille vilkår i byggesaken og vedtaket ble stadfestet. Øyer kommune har ikke hjemmel til å 
endre tidligere vedtak som er fattet. PMUs vedtak pkt. 3 anses derfor som ugyldig. 

Det følger av kommuneloven § 22-1 tredje ledd at kommunestyret kan omgjøre vedtak som 
er truffet av administrasjonen, men dette er avhengig av at administrasjonen selv kunne 
omgjort vedtaket. Som vurdert over har ikke administrasjonen hjemmel til å omgjøre 
tidligere fattede vedtak.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

Alternativ 1:  

Øyer kommunestyre endrer ikke delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

 

Alternativ 2: 

Øyer kommunestyre endrer delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
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og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Tilsvarende vil gjelde for behandling av søknader etter forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav. Punkt 1 og 3 i Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 
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GBNR 142/3 - BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP OG FRADELING AV TUN PÅ GARD 
 
 
Saksbehandler:  Christina Nystuen Arkiv: GBNR 142/003  
Arkivsaksnr.: 22/1377     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
 
91/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om dispensasjon og fradeling 
Kart over omsøkt areal 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens arealdel 
 
Sammendrag: 
Eiendommen gbnr. 142/3 består av seks teiger. En med store deler av gardstunet på og tre med 
dyrka mark, og to skogteiger. Gården besto opprinnelig av flere matrikkelnummer, gbnr. 142/3 
«Gonstad», 138/6 «Bakken» og 143/4 «Kværnkjærndalen» som ble sammenslått for å kunne 
gjennomføre fradeling. 

Det søkes om fradeling av ny grunneiendom fra gbnr. 142/3 som er tunet på gardsbruket. Det er ikke 
husdyrproduksjon på Gonstad, og melkekvoten ble solgt for noen år tilbake til Birgit Wasrud. Søker 
ønsker å beholde tunet og bebo eiendommen selv. Arealet som ønskes fradelt er ca. 10 700 m². 
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Gjennom dispensasjonsbehandlingen vurderes også om eventuell opprettet eiendom med bygninger 
benyttet som bolig kan utnyttes i tråd med bestemmelsene i arealkategori LNF spredt bolig, og legges 
til dette arealformålet ved neste revisjon av arealplanen. 
 
Øvrig landbruksareal ønskes tillagt landbrukseiendommen gbnr. 130/3. 
 
Imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse 5.1 om at det 
ikke tillates fradeling for andre formål enn landbruk. I tillegg bruk som bolig og bygninger knyttet til 
bolig. 
 
Kommunedirektøren tilrår at det gis dispensasjon slik at fradeling kan gjennomføres. 
 
Saksutredning: 
Informasjon om eiendommen 
Eiendommen gbnr. 142/3 «Gonstad» er en landbrukseiendom bestående av 68,2 daa fulldyrket areal, 
25 daa innmarksbeite, 64,7 daa produktiv skog, 16,5 daa annet markslag og 7,5 daa bebygd areal. 
Tunet er bebygd med våningshus og to landbruksbygninger. 
 
Plangrunnlag:  
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. 
 

 
Lovgrunnlaget:  
Plan og bygningsloven (PBL):  
Fradeling av areal et 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. 
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Matrikkelloven (ML):  
Før fradeling av areal/arealoverføring kan matrikkelføres skal det iht ML §§ 6 og 15 gjennomføres 
oppmålingsforretning.  
 
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 
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). Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller 
regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større 
enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Vurdering: 
 
BEHANDLING AV DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN 
Naboer 



  Sak 91/22 
 

 Side 42 av 111   
 

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:  
Statsforvalteren i Innlandet  
Hovedtrekk i uttalelsen inntas nedenfor 
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 i 
tilknytning til gårdstunet.  
 
Den omsøkte tomta er stor og omfatter 2,2 daa fulldyrka jord i tillegg til gårdstunet og annet areal. Ved 
vurdering av størrelsen på tomta har kommunen lagt vekt på at boligeiendommer med noe dyrka jord 
er mer attraktive, og at det dyrka arealet er dels bratt og vanskelig å drive sammen med tilgrensende 
jordbruksareal.  
 
Statsforvalteren mener det kan være hensiktsmessig at et fradelt gårdstun får en tomt som er større 
enn en normal boligtomt, på grunn av størrelse på gårdsbebyggelsen og utforming av gårdstun. Vi 
mener imidlertid at det er uheldig at tomta er avgrenset slik at den omfatter dyrka jord. Det dyrka 
arealet øst for tunet er del av et større sammenhengende dyrka areal, og burde vært drevet sammen 
med tilgrensende teig på naboeiendommen.  
 
Fradeling av tomt som omsøkt fører til at man sitter igjen med en jordbruksteig som er lite 
hensiktsmessig driftsmessig. Sammenslåing med naboteigen ville gitt en bedre løsning for landbruket 
og en bedre utnytting av jordressursene. Tomteforslaget gir en lite hensiktsmessig utforming av 
jordbruksareal, og gir en dårlig driftsmessig løsning som ikke ivaretar hensynet bak LNF-formålet på 
en god måte.  
 
Å innvilge søknad om dispensasjon kan føre til presedens. Ut fra prinsippet om at like saker skal 
behandles likt, betyr dette at kommunen må innvilge dispensasjon for eventuelle lignende søknader. 
På denne måten risikerer kommunen å uthule sine egne planer, som er blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ – 
kommunestyret. Dersom et positivt vedtak i denne saken fører til en praksis der man tillater 
etablering av store boligtomter, med dyrka areal, vil dette samlet sett kunne bidra til en uheldig 
utvikling i kommunen.  
Konklusjon:  
 
Statsforvalteren fraråder at kommunen gir tillatelse til fradeling av tomt som omsøkt. Vi anbefaler at 
tomta avgrenses mot dyrka jord, og at det dyrka arealet i tilknytning til tunet inngår i 
bruksrasjonaliseringen på lik linje med resten av jordbruksarealet på eiendommen. Dette vil gi en 
løsning som ivaretar de hensyn som ligger bak LNF-formålet i kommuneplanens arealdel.  
Vi ber om å få oversendt kommunens vedtak i saken så snart dette foreligger. 
 
Innlandet Fylkeskommune  
Kulturvernfaglige forhold 
Fylkeskommunen har ikke kjennskap til at den forelagte fradelingen vil komme i berøring 
med automatisk fredete kulturminner. Vi vil imidlertid bemerke at eiendommen ikke har blitt 
avklart i forhold til undersøkelsesplikten etter kulturminneloven (§9) slik flere av de nevnte 
områdene med LSB-formål i nærområdet ble i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. Tiltak 
og saker som kan komme i berøring med automatisk fredete 
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kulturminner, også kulturminner som per i dag ikke er kjent, må derfor oversendes 
fylkeskommunen for uttalelse. 
 
Samferdselsfaglige forhold 
Tunet på eiendommen gbnr. 142/3 har i dag direkte adkomst fra fylkesveg 254, 
Musdalsvegen. FV254 har funksjonsklasse D, lokal samleveg, med mindre streng holdning til 
avkjørsler. ÅDT ved avkjørselen er 1000 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, 2022/11321, i søknaden. 
 
Behandling etter Matrikkelloven (ML):  
Heftelser/ urådigheter:  
Det er flere heftelser på arealene, og det er opprettet dialog med Jakobsen for å rydde i heftelser før 
tinlysing. Det er ingen relevante heftelser som står i veien for fradeling. 

Eiendomsgrenser: Arealet som ønskes fradelt er en egen teig med delvis oppmålte eiendomsgrenser 
mot naboer. Grense mot gbnr. 142/2 og 142/12 er ikke oppmålt og den nye enheten må følge de 
eksisterende eiendomsgrensene i marka mot disse eiendommene. 

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. Omsøkt areal er en selvstendig eiendom på ca. 10 700 m². Søkers ønske vil ikke 
føre til uegnede eiendommer etter reglene nevnt ovenfor. Arronderingsmessig synes det som en 
fornuftig løsning. Det er en fordel at det ikke opprettes nye eiendomsgrenser. 

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 fradeling endrer ikke disse forhold. Det er brønn på arealet som ønskes fradelt, 
flere eiendommer har dette som hoved eller primærkilde. 

Pbl § 27-4. Atkomst skal sikre at eiendommer til bebyggelse skal ha lovlig atkomst som er åpen for 
alminnelig ferdsel. Det opplyses at eiendommen har godkjent avkjøring. Den har adkomst fra 
Musdalsvegen. 
 
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. På teigen med dyrka mark er det registrert tette stikkrenner, men arealet forutsettes 
fradelt til uendret formål, og kommunedirektørens vurdering er at § 28-1 ikke utfordres. 
Arealet ligger innenfor rød og gul støysone fra veg og jernbane. Dette hindrer etter KDs vurdering 
ikke en fradeling. 
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Kommunedirektørens vurdering er at øvrige forhold i PBL, ML er oppfylt, slik at fradelingen kan 
gjennomføres dersom dispensasjon innvilges. 
 
Landbruksfaglig uttalelse 
Forholdet til jordloven 
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 bruksrasjonalisering vil en landbruksfaglig uttalelse omfatte en redegjørelse for 
avveiningen mellom landbruksinteressene og interessene for tiltaket. Dette er: 

• Konsekvenser for eiendommens arrondering og drift 
• Konsekvenser for tilgrensende landbrukseiendommer og naboeiendommer: Brukerkonflikter 

knyttet til støy og lukt eller andre drifts – og miljømessige konsekvenser. 
• Konsekvenser for langsiktig utbyggingsmønstre: 

o Bidrar tiltaket til tydelige utbyggingslinjer mellom landbruks – og 
utbyggingsområder? 

o Vurdering av presedensvirkningen. 
• Kulturlandskapet, herunder konsekvenser for landskapsbildet, biologiske mangfold og 

kulturhistoriske verdier. 
 
Vurdering 
Planlagt ny eier av dyrkamarka leier jorda i dag, og det antas at de er kjent med driftsforholdene slik 
de er. Tunet blir på så måte ikke et nytt element å forholde seg til. Ved en bruksrasjonalisering vil det 
være av interesse hvordan resteiendommen ser ut etter en deling, og hva som vil være 
hensiktsmessig å kunne godkjenne uten ulemper for eiendommen, eller naboeiendommer videre. 
Man ser som regel at slike eiendommer i neste steg vil være en fritt omsettelig boligeiendom, og det 
er viktig å vurdere hvilke konsekvenser dette kan gi. I denne søknaden vil nåværende eier beholde 
noe av arealet på nordsiden av vegen, på begge sider av huset.  Dette er 2,0 daa annet markslag, 
samt 2,2 daa fulldyrka areal. For å bli klassifisert som en landbrukseiendom må det være over 5 daa 
jordbruksareal eller minst 25 daa produktivt skogareal. I en bruksrasjonalisering ser man gjerne at 
resteiendommen ikke lengre er klassifisert som dette da det kan gi andre utfordringer i framtiden. 
Ved en bruksrasjonalisering vil både bo- og driveplikt falle bort for denne type eiendom, og det er 
viktig å vurdere hva dette vil medføre.    
 
Landbrukskontoret registrerer at det er større interesse for små bruk med noe jord, der man kan ha 
noe større plass og muligheter for landbruksrelaterte «hobbyvirksomheter». Det kan være med på å 
forhindre at det i framtiden ikke blir søkt om tilleggsjord igjen, da det ikke er en ønskelig praksis etter 
en bruksrasjonalisering.  
 
Det er i søknaden ønske om å beholde et 2,2 daa fulldyrket areal på østsiden av huset. Dette 
området er i dag ikke i naturlig sammenheng med det resterende arealet som ønskes delt. Dette 
ligger heller ikke slik til at det er lett å drive i sammenheng med omkringliggende areal, da det både 
er bratt og skrått her. Ut fra flybilder er dette området ikke maskinelt drevet de siste år. 
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Samlet vurdering 
Landbrukskontorets samlede vurderinger heller mot at den drifts – og arronderingsmessige 
løsningen, bruksstrukturen og arealvernet ikke blir skadelidende ved fradelingen, selv om oppdeling 
av en landbrukseiendom ikke er udelt positiv. Der dagens leietaker av jordbruksareal ønsker å kjøpe 
jorda, går en ut fra at dette vil kunne gi en mer stabil og intensiv drift av områdene enn om de skulle 
leies bort i årene som kommer. Størrelsen på restarealet og inndelingen av tunet er normalt sett i 
hht. til det man tilrår ved en bruksrasjonalisering. Å sette igjen areal i nærheten av tunet som er 
klassifisert som fulldyrka er ikke i de fleste tilfeller ønskelig eller tilrådelig ut fra et landbruksfaglig 
perspektiv, men det er vurdert i denne saken til å ikke utgjøre en slik forskjell at momentene for 
deling vektlegges annerledes. Landbrukskontoret mener det kan gis tillatelse til en fradeling 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. 
 
Kultur: 
Ett av landbruksbygget er registrert med meldeplikt etter kulturminnel. § 25.  
 
Behandling etter jordlov: 
Eiendommen består av 68,2 daa fulldyrket areal, 25 daa innmarksbeite, 64,7 daa produktiv skog, 16,5 
daa annet markslag og 7,5 daa bebygd areal.  
Det er ikke lengre husdyrproduksjon på Gonstad, og melkekvoten ble solgt for noen år tilbake til 
Birgit Wasrud. Søker ønsker å beholde tunet og bebo eiendommen selv. 
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Omsøkt areal er på oversiden av Musdalsvegen, slik grensen går i dag. 
 
Vurdering:  
Ved endringer i jordlovens delingsbestemmelse i 2013 ble det lagt vekt på å gi kommunene økt lokalt 
handlingsrom og at det skulle gjøres enklere å dele fra dersom søknaden gjelder fradeling til 
tilleggsjord. Hensikten med dette var å kunne få bedre harmoni mellom eier- og bruksstruktur. 
 
I Øyer har man fulgt en restriktiv linje når det gjelder deling av landbrukseiendommer. I 
saksbehandling og i dialog med brukerne har en latt hovedretningen være at ressursene på et bruk 
bør holdes samlet, dette for å ivareta de overordna målsettinger i landbrukspolitikken om robuste og 
rasjonelle bruk. Det har likevel vært åpnet for enkelte fradelinger der det av driftsmessige hensyn har 
vært opplagte fordeler ved at arealer har skiftet eier. Det blir også lagt vekt på at det ikke skal stå 
igjen lite rasjonelle areal med dårlige driftsløsninger. 
 
Tjenlig og variert bruksstruktur:  
Om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur er sentral for vurderingen. 
Ved en bruksrasjonalisering vil det være av interesse hvordan resteiendommen ser ut etter en deling, 
og hva som vil være hensiktsmessig å kunne godkjenne uten ulemper for eiendommen, eller 
naboeiendommer videre. Det er her et moment i vurderingen at de 2,2 daa fulldyrket som ligger i det 
omsøkte arealet, vil være vanskelig å selge separat på grunn av beliggenhet og utforming. Det er også 
et moment av betydning at dagens vannkilde (brønn) befinner seg på dette området. Nærmeste 
nabo er også tiknyttet denne brønnen. 
 
Driftsmessig god løsning:  
Hensynet til driftsmessig god løsning er viktig for å oppnå en kostnadseffektiv drift av 
landbruksarealene. Arronderingsmessige forhold og transportavstander er vesentlige forhold som 
skal vurderes. Vurderingen må knyttes til den eiendommen som deles, men også til den eiendommen 
tilleggsarealet legges til. Dette åpner for at det kan legges vekt på at en nabo får overta tilleggsjord 
selv om en ikke alltid oppnår full bruksrasjonalisering. Det må tas stilling til om totalløsningen ved 
delingen fører til en driftsmessig god løsning. Her er det signalisert at ingen av de nærliggende 
naboene ønsker å kjøpe arealet på østsiden av tunet, da dette arealt ansees som lite verdifullt for 
noen av disse. 
 
Drifts- og miljømessige ulemper for landbruket:  
En kan ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i området. 
Tilleggsarealet skal driftes av den som allerede leier jorda i dag, og arronderingsmessig ligger det slik 
til at det vil gi en tilfredsstillende løsning med kjøreavstand og utforming av teiger.  
 
Øvrige forhold: 
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Det er omsøkt å beholde 2,2 daa fulldyrket areal på østsiden av fjøset, og som grenser inntil dagens 
tun. Bakgrunn for å beholde dette jordbruksområdet selv er fordi det etter dagens normer er et lite 
egnet sted for maskinell bearbeiding og høsting. Det ble utført en befaring på området, og det er ikke 
utført maskinell drift eller jordbearbeidet siden nåværende eier tok over driften i 1986. (Se bilder) 
Det har de siste år blitt sporadisk brukt til beite, da det er både bratt og lite tilgjengelig. Søker har 
egen brønn liggende midt i dette området, og det er heller ikke heldig å ha mange beitedyr i lengre 
perioder her, da det har vært noe problemer med bakterienivå i vannet. Søker ønsker derfor å eie 
området rundt sitt eget drikkevann, og kunne ha kontroll på dette. Det blir i dag kjørt med ATV for å 
beitepusse det, slik at området ikke gror igjen. Det ligger registrert som fulldyrket areal, men det er 
av søker stilt spørsmål om dette lengre er reelt da det ikke framstår slik i dag. På grunn av brønnen er 
det også begrenset hvordan dette området skal kunne skjøttes for å opprettholde en standard som 
fulldyrket areal, da det også vil måtte gjødsles og bearbeides. 
Det er også telefonkabel nedgravd på området, slik at det bratte terrenget som grenser opp til 
naboen ikke kan bearbeides i stor grad uten å komme i konflikt med denne. 
 

 
 

Brønn kan sees i midten av 
bildet. Kabler ligger i bakken opp 
mot driftsbygningen
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Statsforvalteren i Innlandet har ved høring til søknad om dispensasjon fra k-plan kommet med 
innvendinger på å ettergi søkers ønske om å beholde disse 2,2 daa dyrket areal. Det blir begrunnet 
med at det støtter ikke opp om formålet bak bestemmelsene av LNF område, og det vil heller ikke 
støtte opp om jordbruksareal i aktiv drift. Det gir også en dårlig driftsmessig løsning. Statsforvalteren 
mener også at det er uheldig å etablere store tomter med tilhørende dyrka areal, da dette kan føre til 
presedens.  Kommunedirektøren er klar over disse utfordringene, og det ble derfor foretatt befaring 
på området for å kunne få et helhetlig bilde av situasjonen. Området fremstår som lite produktivt i 
jordbrukssammenheng, da jordsmonn og helling fører til en svært utfordrende situasjon for 
maskinell drift. Det er heller ikke holdbart med stort beitetrykk her pga vannkilde. Det bemerkes 
ellers at høringsuttalelser til dispensasjonssak etter plan og bygningsloven ikke kan vektlegges ved 
behandling av søknad etter jordloven. 
 
Helhetsvurdering:  
Det er ikke ønskelig å åpne for en praksis i retning av fri omsetning av tilleggsjord. En mener at det 
skal være opplagte drifts- og arronderingsmessige fordeler av en slik deling. At kjøper av arealet også 
kan nyttiggjøre seg jordbruksarealene på en bedre måte vil begrense frafall av dyrkamark, det vil 
hindre gjengroing og ivareta kulturlandskapet på en god måte.  
 
Ved at søker får beholde de 2,2 daa dyrket areal, vil disse antagelig bli bedre skjøttet enn om det 
skulle være en løs teig som selges åpent til bruk uten grense mot eiendommen. De respektive 
naboeiendommene er ikke interessert i et slik areal som det ligger til i dag, og med de utfordringer 
det er å drive det på en tilfredsstillende måte. Ved at opprinnelig eier fortsatt kan beholde en liten 
andel dyrket areal der det allerede er en tunløsning med driftsbygninger og muligheter for å kunne 
drive småskala produksjoner eller annen jordbruksrelatert virksomhet virker her som den beste 
løsningen. Det vil ikke være motsetninger mot å la den lille andel dyrket jord følge den opprinnelige 
eiendommen da dette virker som den beste løsningen for fortsatt skjøtsel av området som 
kulturlandskap og som jordbruksareal. Det er et overordnet mål og skjerpe inn på jordvernet, og det 
er også i tiden og kunne bruke alle areal som er egnet til jordbruksproduksjon. I denne saken vil dog 

Telefonkabel i bakken på tvers av 
området ned mot vegen.



  Sak 91/22 
 

 Side 49 av 111   
 

hensynet til kulturlandskapet og landskapsbilde være et korrigerende moment, da gjengroing av slike 
små, bratte teiger ofte blir en konsekvens. 
 
Kommunedirektøren mener det ikke foreligger noen åpenbar bedre driftsmessig løsning enn at eier 
av tunet får beholde området selv, slik som omsøkt. Det gir muligheter for at de kan nyttiggjøre seg 
dette arealet på en god måte. Alternativt er det stor sannsynlighet for at dette blir et restareal uten 
motivasjon for drift med gjengroing som resultat.  
 
Vurdering etter Plan og bygningsloven 
 
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. 
Kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen har uttalt at den forelagte fradelingen ikke vil komme i 
berøring med automatisk fredete kulturminner. Det er ellers ikke forhold knyttet til naturfare, 
forurensning eller biologisk mangfold av betydning på omsøkt areal. Disse hensyn settes altså ikke til 
side. Store deler av arealet ligger i rød støysone fra veg og jernbane. Det kan ikke sies at dette alene 
tilsier at fradeling bør avslås, men dette må vurderes nærmere ved eventuelle byggetiltak. 
 
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 
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. Landbrukskontorets samlede 
vurdering tilsier at den drifts – og arronderingsmessige løsningen, bruksstrukturen og arealvernet 
ikke blir skadelidende ved fradelingen slik at hensynene bak bestemmelsen settes vesentlig til side. 
KDs vurdering er at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt for bruksrasjonaliseringen samlet sett. En 
kan ikke se at deling får konsekvenser av negativ art for drift av landbruksvirksomhet i området. 
Tilleggsarealet skal driftes av den som allerede leier jorda i dag, og det ligger slik til at det vil gi en 
tilfredsstillende løsning med kjøreavstand og utforming av teiger. Ytterligere fordeler ved å tillate 
omsøkt fradeling presenteres nedenfor. 
 
Det dyrka arealet på ca. 2,1 daa er pekt på som problematisk i høringsuttalelsen fra Statsforvalteren. 
Forvaltningen skal utvise forsiktighet med å gi dispensasjon der statlige og regionale 
høringsmyndigheter har uttalt seg negativt. Selv om dette ikke lenger står uttrykkelig i loven er 
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følgende uttalt i lovforarbeidene: «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.» 
 
Det kan diskuteres om jordvernet blir utfordret i strid med lovens ordlyd for området som blir 
liggende igjen med det fradelte boligtunet. KDs vurdering er at arealet er bratt, lite tilgjengelig og har 
ikke vært drevet siden før 1986. det har vært brukt som beite, men drikkevannsressurs på arealet 
gjør at det også er lite egnet. Det synes som en fornuftig løsning at arealet tilhører boligeiendommen 
siden det da vil være en viss interesse for å hindre gjengroing. Det er videre et spørsmål om det er 
realisme i at arealet fortsatt er klassifisert som fulldyrka med de naturgitte forhold med jordsmonn 
og helling og de til dels store utfordringer dette medfører. 
 
KD mener at den mindre andelen dyrka areal dette utgjør kan beholdes av søker uten at 
landbruksinteressene og jordvern blir vesentlig tilsidesatt, og for framtidig drift er det grunn til å anta 
at dette ikke gir en dårligere løsning, det gir for eksempel mulighet for å drive småskala 
jordbruksproduksjon eller annen jordbruksrelatert virksomhet. Nye former for utnytting av slike 
arealer blir stadig mer aktuelle. 
 
Konklusjon: Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra settes ikke vesentlig til side 
 
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. Den dyrka marka som skal fradeles ligger ikke inntil tunet, slik at 
det blir ikke et frittliggende bolighus inntil fradelt dyrka mark. Den fradelte eiendommen vil grense 
inntil dyrka mark hos naboen. Siden huset allerede ligger der, vil det ikke komme ny bebyggelse inntil 
dyrka marka hos naboen.  
 
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 skal tilfalle den driftsenhet som allerede leier og driver den, noe 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. Der dagens leietaker av jordbruksareal ønsker å kjøpe jorda, går en ut fra at dette vil kunne 
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gi en mer stabil og intensiv drift av områdene enn om de skulle leies bort i årene som kommer. Det er 
også positivt for tidligere leietakers driftsgrunnlag. 
 
Også i denne vurderingen bør det knyttes noen særlige vurderinger til det dyrka arealet som foreslås 
å følge det fradelte tunet. Statsforvalteren peker på fare for presedens og uthuling av kommunens 
planverk som tungtveiende ulemper i denne saken. Presedensfaren kommenteres nærmere under 
kommunens frie forvaltningsskjønn. Når det gjelder fare for uthuling av plan, er dette en ulempe som 
må vurderes. Det er gitt tillatelse til oppløsning av flere gardsbruk der tiden og forhold ved den 
enkelte gjør det ønskelig å styrke gardsbruk i drift med jord og skog og samtidig fortsette å bo og 
ivareta bygningsmassen og eiendom. Dette er gjennomførbart uten at planen som styringsverktøy 
svekkes. For det omtalte arealet «bak fjøset» er KD bevisst på at det skal utvises stor forsiktighet med 
å la slike gå ut av drift. I dette tilfellet synes det som den beste løsningen, samlet sett. 
 
Ulemper ellers ved omsøkt fradeling er etter kommunedirektørens vurdering små. Det er imidlertid 
ikke tilstrekkelig 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. 
 
Det anses som fordeler at brønnen ivaretas, og som nevnt står det telefonmast på arealet, samt 
telefonkabel på tvers over store deler av det. På denne måten er det hensiktsmessig å la det følge 
det fradelte tunet.  
Bruksrasjonalisering sett under ett vil medføre formalisering av en bruk som allerede skjer og som 
sørger for at jordbruksarealer drives og bygninger bebos. De større betraktninger rundt driftsstruktur 
og ønsket utvikling av dette er et politisk spørsmål i siste omgang.  Det besvarer langt på vei 
høringsmyndighetenes syn i saken, der særlig faren for en uønsket utvikling framheves. 
 
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 tunareal. Eventuell 
endring av arealformålet må skje ved revisjon av arealplan. Det som kan vurderes gjennom 
dispensasjonsbehandlingen er om det anses tilrådelig at eiendommen kan bebygges og utnyttes i 
samsvar med bestemmelsene i denne arealkategorien.  

Store deler av ønsket fradelt tun ligger innenfor rød og gul støysone fra veg og jernbane. Gjennom 
behandlingen i det foregående er det ikke avdekket forhold ellers som tilsier at eiendommen ikke bør 
behandles som LSB inntil planrevisjon. Det er lagt flere eiendommer til LSB-formål i nærheten. Støy 
eller andre forhold ved eiendommen vil måtte vurderes dersom de blir utfordret av senere tiltak eller 
om det skjer endringer av betydning selv om det ikke kreves ny dispensasjonsbehandling. 
 
KD sin vurdering er at boligtunet kan behandles etter bestemmelsene om LSB fram til en revisjon av 
kommuneplanen. Da bør det vurderes om den kan legges til dette arealformålet. Det dyrka arealet vil 
beholde formål LNF. 
 
Konklusjon: Boligtunet kan behandles etter bestemmelsene om LSB fram til en revisjon av 
kommuneplanen. Da bør det vurderes om den kan legges til dette arealformålet. 
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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 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. 

Statsforvalteren peker på faren for presedens. Dette er noe kommunen vurderer i hver enkelt sak. SF 
uttaler at dersom det gis tillatelse i denne saken må det også gis i lignende saker. 
Likebehandlingsprinsippet skal uten tvil følges. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke som regel vil 
være forskjeller som gjør at dette kan håndteres. Særlig slike saker har mange forhold som skiller 
dem fra hverandre. Det er på ethvert tidspunkt mulig å snu utviklingen dersom det er politisk 
ønskelig. 

 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
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. 10 700 m² til boligeiendom iht. vedlagt kart. 

Arealet som ønskes fradelt er en egen teig med delvis oppmålte eiendomsgrenser mot naboer. 
Grense mot 142/2 og 142/12 er ikke oppmålt og den nye enheten skal følge de eksisterende 
eiendomsgrensene i marka mot disse eiendommene. 

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/avkjørsel fra fylkesveg 254 

  

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 
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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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GBNR 4/117/0/0 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - MASSEDEPONI - HØGHAUGEN 
ØVRE 
 
 
Saksbehandler:  Erik Sandberg Arkiv: IEIGB 

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

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad, datert 24.03.22 
Kart vedlagt søknad 
Klage, datert 01.07.22 (unntatt offentlighet) 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Nabovarsel vedlagt søknad 
Reguleringsplan for Høghaugen øvre 

Bakgrunn: 
Kommunedirektøren forberedte søknaden for behandling i juni 2022, og foreslo da at det ikke skulle 
innvilges dispensasjon, fordi hensynene bak bestemmelsene om terrengtilpasning ble satt vesentlig 
til side, og fordelene ved å gi dispensasjon ikke var klart større enn ulempene. Ved behandling i plan-
og miljøutvalget 7. juni ble søknaden avslått. 

Øyer kommune mottok klage på vedtaket fra advokatfirmaet Arntzen de Besche AS, som 
representerer Rindalshytter AS (heretter kalt klager), den 1. juli 2022. Klager har rettslig 
klageinteresse og klagen er mottatt rettidig. I klagen anføres at vedtaket er beheftet med flere feil og 
mangler som både samlet og hver for seg gjør vedtaket ugyldig. Klager mener at den omsøkte 
dispensasjonen må innvilges, alternativt må vedtaket oppheves og undergis fornyet behandling. 

Kommunedirektøren ser at det har blitt begått rettsanvendelsesfeil ved vurderingen av søknaden, og 
har bestemt at vedtaket skal oppheves jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Søknaden er derfor 
behandlet på nytt. Kommunedirektøren har fremdeles kommet frem til at dispensasjonssøknaden 
skal avslås, med en ny begrunnelse. 

I tillegg klages det på ileggelse av overtredelsesgebyr. Klage på dette forholdet er delegert til 
kommunedirektøren og vil bli behandlet av administrasjonen. 

Saksutredning 
Øyer kommune har mottatt søknad fra Rindalshytter AS om midlertidig dispensasjon fra 
reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre arealformål for deler av GBNR 
4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. Tomten er omtalt som tun 22 i 
reguleringsplanen, og er regulert for inntil åtte enheter. 

I november 2021 gjennomførte Øyer kommune tilsyn med igangsatte arbeider i området Høghaugen 
Øvre. Under tilsynet ble det observert store terrenginngrep på GBNR 4/117. 
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I sin tilsynsrapport anførte kommunen at det ble vurdert som alvorlig at GBNR 4/117 var fylt opp 
med så store mengder masser uten at det er omsøkt eller gitt tillatelse til tiltak, og at pålegg om 
retting, tvangsmulkt eller andre reaksjoner ville bli vurdert. I svar på tilsynsrapporten skrev 
tiltakshaver at oppfylling var gjort for at tun 22 skulle få terreng som er tilpasset vegadkomst, og at 
dette var beskrevet i byggesøknaden for adkomstveger og VA. I januar i år ble det holdt et møte 
mellom tiltakshaver og kommunen, der det ble avtalt at kommunen skulle komme med veiledning 
om det bør søkes om oppfylling av tomten som terrenginngrep eller om anleggelse av midlertidig 
deponi. I februar rådet kommunen tiltakshaver til å søke om dispensasjon til å anlegge midlertidig 
deponi, og deretter søke om permanente terrenginngrep når disse er planlagt. I april vedtok 
kommunen overtredelsesgebyr for uaktsom eller forsettlig overtredelse av plan- og bygningsloven 
(heretter forkortet pbl.) § 20-2 første ledd (om søknadsplikt) og reguleringsplan for Høghaugen Øvre 
sin bestemmelse 1.2. 

Det er ikke angitt hvor lenge det er behov for dispensasjon, og søker sier at dette vil avhenge av 
situasjonen i hyttemarkedet. 

Dispensasjonssøknaden er behandlet uten å ta hensyn til at tiltaket allerede er utført. Det fremgår av 
juridisk litteratur at kommunen ikke skal ta hensyn til at tiltaket allerede er utført ved behandling av 
søknad:   

«Beslutter bygningsmyndighetene seg for å realitetsbehandle en etterhåndssøknad, skal den 
behandles på linje med en forhåndssøknad – se §§ 19-1 og 19-2. En «tilgivelsessøknad» skal 
behandles saklig i forhold til søkeren; uten å ta hensyn til at tiltakshaveren har forbrutt seg mot 
igangsettelsesforbudet i § 20-2 første ledd. Det skal med andre ord behandles som om tiltaket ikke 
var oppført. Dette syn er også lagt til grunn av Sivilombudsmannen i sak 2011/1482 og senere også i 
Somb. sak 2015/1370.» (Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og bygnings-rett, del II. Byggesaksbehandling, 
håndhevelse og sanksjoner, 3. utgave, Universitetsforlaget, 2018 s. 628, Juridika (kopiert 30. mai 
2022) 
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Plangrunnlaget 

Planområdet inneholder flere arealformål, og Tun 22 er regulert til fritidsbebyggelse. 
Reguleringsplanens bestemmelse 1.2 Terrengtilpasning sier at «alle terrenginngrep skal planlegges 
og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes 
utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, 
parkeringsplasser, uteområder og etablert løyper/stier. (…)». 

Lovgrunnlaget 

Plan- og bygningsloven 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende 
inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal 
varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har adgang 
til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. 

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår av pbl. § 19-2 (2)-(3). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, lovens formålsbestemmelse samt nasjonale og 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).  
 
Som plan- og bygningsmyndighet etter pbl. kan kommunen blant annet avsette areal til 
mellomlagring og behandling av masser, og gi tillatelse til for eksempel vesentlige terrenginngrep. 

Naboer og berørte interesser 
Eiere av GBNR 4/107, 4/140 og 4/141 er nabovarslet. Det kom ikke inn merknader. 

Vurdering 
Omsøkt tiltak krever dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt. 1.2 og arealformålet.  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra,  
hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig 
tilsidesatt. 

Reguleringsbestemmelse 1.2 Terrengtilpasning 
Følgende fremgår av reguleringsbestemmelsen:  

«Alle terrenginngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som 
mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp 
bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og etablert 
løyper/stier. (…)». 

 
Bestemmelsen gjelder for alle arealformål i reguleringsplanen. Hensynene bak bestemmelse er ikke 
beskrevet i plangrunnlaget, og kommunedirektøren har derfor foretatt en objektiv vurdering av 
hensynene bak bestemmelsen. Øyer kommune har et mål om å skape god landskapsestetikk og å 
sørge for at hytteområder ikke mister sitt naturlige uttrykk etter utbyggingen. Dette er målsetninger 
som gjelder i spekteret fra den enkelte hytte til større områder bestående av flere hyttefelt. For å 
oppnå dette er ønskelig å bevare stedegen vegetasjon, som gjør kontrasten til ubebygde områder 
mindre, fordi skillet mellom bebygde og ubebygde områder får en gradvis overgang. Bevaring av 
stedegen vegetasjon er derfor en viktig faktor for å ivareta kommunens ønske om hytter og hyttefelt 
som ligger i naturen, fremfor hele hyttefelt som skiller seg tydelig ut fra området de ligger i. Det er 
også nødvendig at de tiltak som må gjennomføres, planlegges og utføres på den måten som gir de 
minste skadevirkningene. 
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Tildekking av vegetasjon med masser fjerner tilgang på lys og oksygen, og avhengig av hvor tett 
tildekkingen er, og over hvor lang tid den skjer, vil vegetasjonen kunne dø. Kommunedirektørens 
vurdering av den omsøkte tildekkingen er at den er tett nok til å sperre ute sollys fra så godt som 
hele området hvor masser skal deponeres, og hindre oksygentilgangen for en betydelig del av 
vegetasjonen. Slik deponiet er omsøkt vil det etter kommunedirektørens syn helt klart påvirke et 
større areal enn det som er nødvendig for å oppføre bygninger m.m. Søker opplyser at det ikke er 
kjent hvor lenge det vil være behov for deponering på stedet, og kommunedirektørens vurdering er 
at deponeringen vil føre til at vegetasjonen på stedet før eller siden vil dø, og da vil anses som å være 
fjernet. 

For å oppnå minst mulig skadevirkning av et deponi, må arealet som benyttes ikke være større enn 
det som er nødvendig for å lagre massene. Ved å anlegge deponiet med større tykkelse/høyde enn 
det som er omsøkt, vil man påvirke et mindre areal og dermed oppnå mindre skadevirkning.  

Området der massene ønskes deponert er nedsenket i terrenget, og er ikke lett synlig på langt hold. 
Videre er det trolig mulig å revegetere området med stedegen vegetasjon etter at deponeringen har 
opphørt. Virkningene av et deponi vil dermed være begrenset til et mindre område; de vil ikke prege 
hele planområdet når det betraktes på avstand; og de vil være mulige å reversere gjennom 
revegetering, dersom det planlegges for dette ved utbygging av området. 

Fordi eksisterende vegetasjon vil fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp bygninger 
m.m., og fordi det er mulig å oppnå mindre skadevirkninger ved å deponere massene på et mindre 
område enn det som er omsøkt, vurderes det at hensynene bak bestemmelsen settes til side. 
Imidlertid vil virkningene ikke prege hele planområdet, samt være mulige å reversere, og 
kommunedirektørens samlede vurdering er at hensynene bak bestemmelsen ikke settes vesentlig til 
side. 

Hensyn bak lovens formålsbestemmelse eller nasjonale og regionale interesser blir ikke satt vesentlig 
til side.  

Arealformål i reguleringsplanen 
Området der det ønskes deponi har fritidsbebyggelse som arealformål. Hensynet bak bestemmelsen 
om arealformålet er at det skal kunne oppføres fritidsbebyggelse. Søknaden gjelder anleggelse av 
midlertidig massedeponi, og søker opplyser i søknaden at «Bruken av arealet til midlertidig 
massedeponi vil frafalle, og eiendommen i sin helhet vil gå tilbake til fritidsbebyggelse i forbindelse 
med opparbeiding av tomta», og videre at det vil være situasjonen i hyttemarkedet som avgjør hvor 
lenge det vil være behov for deponi.  
 
Ved å tillate et midlertidig massedeponi vil hensynet bak bestemmelsen om at område skal 
benyttes til fritidsformål bli tilsidesatt. En midlertidig dispensasjon vil imidlertid ikke sette 
hensynet vesentlig til side da deponiet skal fjernes etter en angitt tid og arealet kan etter 
dette bygges ut iht. regulert formål.  
 
De midlertidig deponerte massene vil kunne fjernes til enhver tid, dersom det skal oppføres 
fritidsboliger, og kommunedirektørens vurdering er derfor at hensynet bak bestemmelsen ikke settes 
til side. 
 
Konklusjon: Hensynene bak reguleringsbestemmelsen og arealformålet, lovens formålsbestemmelse, 
eller nasjonale og regionale interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt.  
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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. 

Deponering av masser som omsøkt krever dispensasjon fra både reguleringsbestemmelse 1.2 og 
arealformål. Fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon er vurdert samlet for tiltaket. 

En fordel ved å kunne la masser ligge en tid etter oppgraving, er at det gir bedre muligheter for å 
finne egnede tiltak/prosjekter i nærheten å transportere massene til. Dersom masser må kjøres vekk 
direkte etter oppgraving, kan dette innebære færre valgmuligheter og trolig lengre 
transportavstander. Korte transportavstander gir den laveste belastning på infrastrukturen og de 
laveste klimagassutslippene, og også de laveste kostnadene. (Lavere kostnader er dog ikke vektlagt, 
da dette er en fordel kun for tiltakshaver.) Miljø skal tillegges særlig vekt etter pbl. § 19-2 tredje ledd, 
og kommunedirektøren anser nevnte klimahensyn som en fordel som tillegges stor vekt. 

Det er en ulempe at arealformålet settes til side i en periode. På en annen side er det ikke gitt at 
tomten ville blitt bebygd med fritidsformål i den perioden dispensasjonen hadde vart. Det er likevel 
ikke slik at fordi et areal ikke blir tatt i bruk til det det er regulert til med en gang, er det kurant å 
benytte arealet til noe annet. Det er gitt tillatelse til tiltak i nærheten av omsøkt deponi, men 
bygningene er ikke ferdigstilte. Naboer vil derfor i liten grad bli berørt av at det er et midlertidig 
deponi i nærheten. Ulempen tillegges liten vekt.  

Etter kommunedirektørens vurdering vil vegetasjonen på stedet mest trolig dø. Dette vil imidlertid 
ikke prege hele planområdet, og det vil trolig være mulige å revegetere området med de fleste 
vekstene, men regnes like fult som en ulempe som tillegges stor vekt. Bevaring av vegetasjon og 
inngrep i naturen er forhold om miljø som er regulert i plan- og bygningsloven § 19-2 tredje ledd, og 
skal tillegges særlig vekt. 

Kommunedirektørens vurdering er at fordeler og ulemper står omtrent i likevekt, og at fordelene ved 
å gi dispensasjon dermed ikke er klart større enn ulempene. Begrepet “klart større” betyr at det må 
være kvalifisert overvekt. Siden fordelene og ulempene veier likt, har kommunen ikke hjemmel til å 
innvilge dispensasjon.  

Konklusjon: Fordelen ved å innvilge dispensasjon er ikke klart større enn ulempene jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2 annet ledd.   

 

Kan-skjønnet 

Kommunedirektøren har ikke foretatt en vurdering av kan-skjønnet fordi et av de to kumulative 
vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er oppfylt.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. §§ 19-2 og 19-3 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre 
arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi og 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.2. Et av de to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke 
oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene om terrengtilpasning settes ikke vesentlig til side, men 
fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 

 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger 
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DISPENSASJON - GBNR 16/80 - HAFJELL FJELLANDSBY - GESIMSHØYDE 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: IEIGB 

3440/16/80/0/0  
Arkivsaksnr.: 22/549     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/22 Plan- og miljøutvalget 19.04.2022 
 
93/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 31.05.2022 
- Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 19.04.2022 sak 29/22  
- Søknad om tillatelse til tiltak inkl. søknad om dispensasjon. 
- Tegninger  
- Situasjonskart  
- Reguleringsbestemmelser for 

o planID 115 Hafjell Fjellandsby  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Øvrige dokumenter ligger i ESA-sak 22/549 og 22/1819 

 
Sammendrag: 

Arkitektkontoret Streken AS søker på vegne av tiltakshaver Lasse Johansen om dispensasjon fra 
punkt 4.8 om gesimshøyde i reguleringsbestemmelsene for planID 115 Hafjell Fjellandsby. Det søkes 
om å få bygge en oppstugu med en gesimshøyde på 4,71 meter, der bestemmelsene sier maksimal 
gesimshøyde 3,4 meter.   

Arkitektkontoret Streken AS har på vegne av tiltakshaver den 31.05.2022 innsendt en klage på 
avslaget gitt den 05.05.2022. Avslaget på byggesøknaden er begrunnet med avslaget Plan- og 
miljøutvalget ga på søknad om dispensasjon den 19.04.2022. Det vil si at vilkårene for å gi tillatelse 
ikke var til stede.  

Vedtaket i sak 29/22 den 19.04.2022 er påklaget og kommunen har etter en ny vurdering funnet 
begrunnelsen i vedtaket mangelfull etter forvaltningsloven § 25 og at vedtaket endres ved at det gis 
en ny begrunnelse jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 

Kommunedirektøren har gjennomgått klagen og søknad om dispensasjon på nytt og finner at de 
lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt, og anbefaler at det ikke gis dispensasjon.   

 

Saksutredning: 

Den 14.02.2022 mottok Øyer kommune søknad om et påbygg på eksisterende fritidsbolig på 
eiendommen Kaldsvekroken 76, gbnr 16/80, med tilhørende søknad om dispensasjon. Det søkes om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hafjell Fjellandsby punkt 4.8 som omhandler 
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gesimshøyde for å bygge oppstugu med gesims på 4,71 meter.  I søknad om dispensasjon grunngis 
det hvorfor det bør tillates en høyere gesims på oppstugu. Søker anfører at: - -  

- Det ønskes høyere knevegger på påbygget for å øke nytteverdien av arealet i den nye 
«oppstugua» som skal benyttes som soverom. Gesimshøyder for eksisterende hytte 
beholdes slik de er; det er kun det nye påbygget som er røstet på tvers av eksisterende hytte, 
som vil få en økt gesimshøyde.  

- De mener at den økte gesimshøyden i liten grad vil påvirke naboer og at fordelen ved en 
dispensasjon, med et arealeffektivt påbygg, vil være større enn å senke gesims til 
reguleringsbestemmelsens maks. høyde på 3,4 m som vil gi dårlig utnytting av påbyggets 
arealer. 

- De ikke kan se at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, vil bli vesentlig tilsidesatt. 
For omgivelsene vil det være mer vesentlig at mønehøyder og dermed lys og utsikt beholdes. 
Gesims- og mønehøyder i gavlfasadene er uendret. 

 
fig. 1 – Fasader 
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fig. 2 – snitt B – B   

 

Vedtaket er påklaget. I klagen henviser tiltakshaver til de to begrunnelsene som kommunens avslag 
beror på med tiltakshavers begrunnelser/kommentarer. Hele klagen ligger vedlagt, under er 
hovedtrekkene gjengitt.  

1. Det henvises til reguleringsbestemmelsene pkt. 4.8 som denne eiendommen skal bebygges 
etter. Det bemerkes at 30 av 42 eiendommer kan byges med sokkel med møne- og 
gesimshøyde på 8,95 m og 5,9 m. I tillegg er det 13 [16] eiendommer som kan bebygges med 
2 boenheter, hvor det på to av eiendommen kan bygges med sokkel. Tiltakshaver mener da 
at det kun er 9 av 42 eiendommer som ikke kan sokkeletasje-, to etasjes eller toenheters-
bestemmelsene. 

Gesimshøyden for de fleste av de omkringliggende hyttene er altså høyere enn mønehøyden 
for omsøkt tiltaket. 

At bygninger får en etasje til, er derfor allerede godkjent i de nevnte bestemmelsene (se 
tekst over), og begrunnelsen virker derfor urimelig.   

I reguleringsplanen står det at «På de øvrige tomtene tillates kun bygg i 1. etasje + eventuell 
hems». Dette gjelder mindre enn 1/ 4 av tomtene. 

2. Avslaget her er begrunnet med et ønske om at området skal fremstå «helhetlig og 
harmonisk». Det er vel ikke mulig å komme lenger unna realitetene enn denne beskrivelsen 
av det nevnte området.   

Som det fremgår av reguleringsplanen, er hytten til tiltakshaver plassert i et område hvor 
flere av de nærmeste naboene har 2 til 3 etasjer inkl. sokkeletasje og målbare arealer i  
plan 2. Disse hyttene ruver vesentlig mer i terrenget enn den omsøkte påbygningen vil gjøre.  

Tiltakshaver mener at i den forbindelse er det naturlig å se på trekanten mellom 
Kaldsvekroken, transportløype og nedfart som et område hvor hyttene bør ha lik utforming 
hva gjelder gesims- og mønehøyde (se illustrasjon 1). I henhold til reguleringsplanen er det 6 
enheter i dette området, hvor tiltakshavers hytte er den eneste som er utformet som en 
hytte med gesimshøyde på 3,4 meter og mønehøyde på 5,8 meter, resterende bebyggelse 
legger til grunn 2-3 etasjer og har gesims og mønehøyde på henholdsvis 5,9 meter og 8,95 
meter. Dette til tross for at topografiske forhold ikke skulle tilsi noe vesentlige forskjeller. Et 
sentralt poeng her er at tiltaket ikke medføre at hytten skiller seg mer ut enn hva hytten 
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allerede gjør i nåværende reguleringsplan. Det er allerede slik at tiltakshavers hytte har en 
ark på tvers av hovedtaket, og det er kun denne arken som ønskes løftet slik at det danner en 
oppstugu. Det bør også tillegges vekt at tiltakshavers hytte ikke har noen hytter bak som blir 
berørt av tiltaket. Det er en relativt bratt stigning rett bak hytten hvor platået er 
transportløypen til Hafjell Alpinanlegg. 

Klagen avslutter:  
I flere telefonsamtaler med byggesaksbehandlere i Øyer kommune de siste to årene har tiltakshaver 
blitt kjent med at Kaldsvekroken 76 har en reguleringsplan som har andre bestemmelser enn 
reguleringsplaner som har kommet de senere årene. Tiltakshavers hytte ble bygget som en av de 
første i fjellandsbyen tilbake til 2005. I samtaler har det vært klart at det ikke ville være mulig å bygge 
utover allerede benyttet grunnflate, men at bygging i høyden kunne være en mulighet. Sett dette, og 
hvordan Hafjell Fjellandsby har blitt bygget ut de senere årene med ulike estetisk utforming og 
høyde, er det uforståelig at det gis avslag på søknad om fravikelse av eksisterende reguleringsplan for 
Kaldsvekroken 76.    

Dersom det er innvendinger mot den arkitektoniske utformingen med tanke på vinduenes plassering 
og utforming, er dette noe vi allerede er i dialog med arkitekt om. Vi er villig til å gi disse et mer 
tradisjonelt uttrykk, men dette har ikke vært nevnt som begrunnelse i avslaget.  

Dersom det lar seg gjøre ønsker tiltakshaver å invitere Øyer Kommune til en befaring av området når 
det passer kommunen. 

Gitt at tiltakshaver allerede har investert mye tid og penger i prosjektet hvor vi selv mener vi har 
gjort alt riktig; snakket med hyttenaboer, engasjert arkitekt, hatt løpende dialog med kommunen, 
undersøkt reguleringsplaner og søkt dispensasjon håper vi på positiv tilbakemelding på vår klage. 

 
Illustrasjon 1 

Lovgrunnlaget:   
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§ 19-1.Søknad om dispensasjon 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig 
med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. 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. 

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i 
lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. 
Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i 
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser 
av fristoverskridelse. 

 

Naboer og berørte interesser:  

Søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak er nabovarslet jf. pbl § 21-3, og det er ikke kommet inn 
merknader til tiltaket. Gbnr 16/82 er ikke varslet da eierens adresse ikke er kjent eller finnes i 
matrikkelen jf. pbl. § 21-3 (1)  

Jf. pbl. § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet 
til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Kommunedirektøren 
har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale elle statlige myndigheter, og besluttet 
at ekstern høring ikke er nødvendig. 

 

Plangrunnlaget:  

«4.8 I området H3, tomt nr.5 til 46 kan det oppføres fritidsboliger. På den enkelte tomt tillates 
bygget, målt i bebygd areal (BYA), inntil 35% av tomtens størrelse men maksimalt 103m2. På 
tomt 6-7, 14, 17-18, 21-22, 30-31, 38-39 og 42 til 46 tillates bygget inntil 2 boenheter i ett 
bygg, på de øvrige tomtene tillates kun oppført ett bygg med en bruksenhet. Maksimal 
mønehøyde er 5,8 m og maksimal gesimshøyde 3,4 m. Ingen del av grunnmur eller pilarer for 
terrasse må være mer enn 100 cm over planert terreng, kommunen kan ved skjønn tillate 
høyden hevet. På tomtene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45 og 46 tillates sokkeletasje. Maksimal mønehøyde 8,95 m og 
maksimal gesimshøyde 5,9 m. På tomt 38 og 39 tillates bygget i 2 etasjer, maksimal 
mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. På de øvrige tomtene tillates kun bygg i 
1. etasje + eventuell hems. Bygningene skal bygges enten som bindingsverkshytte, 
tømmerhytte eller stav- laft hytte. Dersom det bygges i bindingsverk skal det brukes stående 
utvendig kledning. Bygningene skal ha torv, skifer eller tretekking på taket. Bygningene skal 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A721-3
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/kap20
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
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beises utvendig i mørke jordfarger, vinduene skal være hvite, blå eller røde. Omramminger og 
event. andre bygningsdetaljer skal ha samme fargevalg som bygningen for øvrig. Det skal 
etableres minst 1 stk biloppstillingsplass i tilknytning til hver boenhet, som vist med formål 
privat veg ved tomtene, eller inne på den enkelte tomt.»  

Tillatt gesimshøyde er 3,4 meter, gesims måles til underkant tekking, dvs taktro. Det omsøkte 
påbygget ønsker å ha 4,71 meter noe som utgjør 1.31 meter høyer enn tillatt. I tillegg sier 
bestemmelsene at det for eiendommen tillates kun bygg i 1 etasje + eventuell hems. Det omsøkte 
påbygges vil gi måleverdig bruksareal (BRA) i oppstugua og dette vil da regnes som egen etasje. Dette 
tillater ikke bestemmelsene på dette feltet. 

 

Vurdering etter pbl. § 19-2:  

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i pbl. § 19-2 være oppfylt. For det første må, 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller 
nasjonale eller regionale interesser, blir 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. 

En dispensasjon i en byggesak er et unntak fra planen i ett enkelt tilfelle. 

- Hensynet bak bestemmelsen, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller 
regionale interesser. 

Formålet med bestemmelsene om maksimalt tillatt byggehøyde er overordnet at hyttene skal 
legges så lavt som mulig i terrenget, og at hyttene i størst mulig grad skal tilpasses det naturlige 
terrenget. Bebyggelsen skal avpasses i forhold til omkringliggende bebyggelse, bestemmelsene 
skal bidra til harmoni i feltet, regulere byggenes inntrykk, samt sikre best mulig utsikt for flest 
mulig. Hensynet bak bestemmelser om maksimal møne- og gesimshøyde er kort fortalt å 
begrense bygningers høyde og dominans. 

Reguleringsbestemmelsenes krav til møne- og gesimshøyde er ikke nærmere beskrevet i 
plandokumenter. Det er gjennomført flere mindre endringer av planen og endring av møne- 
og/eller gesimshøyde er ikke endret. Det tyder på at regulant har hatt et ønske om å beholde 
bestemmelsene som omhandler høyder uendret.  

Det fremkommer tydelig i reguleringsbestemmelsene at det er gjort en konkret vurdering på 
hvilke tomter som skal/kan bebygges med to boenheter, sokkel eller med 2 etasjer. Det står 
videre i bestemmelsene at «På de øvrige tomtene tillates kun bygg i 1. etasje + eventuell hems.». 
I klagen er det anført at «At bygninger får en etasje til, er derfor allerede godkjent i de nevnte 
bestemmelsene (se tekst over), og begrunnelsen virker derfor urimelig.». Dette medfører ikke 
riktighet da det som nevnt over er gjort en konkret vurdering av hvilke tomter dette skulle gjelde. 
Omsøkt tomt er ikke nevnt og må derfor forholde seg til 1. etasje + eventuell hems, med møne- 
og gesimshøyde som bestemmelsene tillater. Kommunedirektøren mener at selv om denne 
bestemmelsen gjelder på mindre ¼ av tomtene kan man ikke se bort fra den.  

Å øke gesimshøyde på en såpass stor del av hytta bør etter kommunedirektøren (KD) sitt syn 
behandles med større forsiktighet enn der bare en liten del avviker fra bestemmelsene. Det skal 
ikke være en kurant sak å avvike fra dem. Det en imidlertid må ha for øye er om tiltaket strider 
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mot bestemmelsene slik at det må nektes. Dette er vurdert over. Det kan diskuteres hvorvidt en 
økt gesimshøyde på 1,31 meter setter bestemmelsene i planen eller formålet bak dem vesentlig 
til side.  

Vesentlighet, som setter hensynet bak bestemmelsen til side. Forhold som kan vurderes som 
vesentlig er avstand til nabo(er), utsikt osv. Slik omsøkt tiltak ligger i dag (fig 3) har ikke de 
eiendommene som ligger nærmest blitt bebygd. Det vil si at faren for å tillate høyere gesims enn 
tiltatt her, vil kunne bli førende på hvordan tiltak på nærliggende eiendommer blir plassert og 
utformet. 

 
fig. 3 – Eiendommen er markert med gul sirkel.  

Etter kommunedirektørens vurdering utgjør en økt gesimshøyde på 1,31 meter, eller 38,5 %, en 
vesentlig økning, økningen er setter ikke bare hensynet bak bestemmelsen til side, men den 
setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilside. 

 

Merk at det her også vises til lovens formålsbestemmelse. Dette må forstås som en henvisning 
både til selve formålsbestemmelsen § 1-1, og til § 3-1 som supplerer lovens formålsbestemmelse.  

Ved søknad om dispensasjon på tiltak i forbindelse med byggesøknad vil lovens 
formålsbestemmelse § 1-1, 3. ledd bli vesentlig tilsidesatt da byggesaksbehandling etter loven 
skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres 
forsvarlig. 

§ 3-1 angir de viktigste hensynene som skal ivaretas ved planlegging etter loven og vil ikke bli 
gjeldene i denne dispensasjonsbehandlingen.  

Dispensasjon kan ikke gis dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. 
Kommunedirektøren har vurdert sakens befatning til å ikke direkte berøre regionale elle statlige 
myndigheter. 
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Konklusjon: Kommunedirektøren finner at hensyn bak bestemmelsene og hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt og kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon. 

Nasjonale eller regionale interesser blir ikke vesentlig tilsidesatt 

 

Selv om det første av de to kumulative vilkåret for å gi dispensasjon ikke er til stede vil 
kommunedirektøren likevel vurdere det andre.  

 

- Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene: 

Det siktes her til den interesseavveiningen som må foretas. Fordelene ved tiltaket må vurderes 
opp mot ulempene. Hvilke fordeler er det snakk om? Det er i hovedsak de samfunnsmessige 
hensyn av planfaglig karakter som har vekt når det snakkes om fordeler og ulemper. Fordeler 
knyttet til god areal- og ressursdisponering kan også være relevant. 

Etter gjeldende rett kan tiltakshaver kun påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle 
areal- og ressursdisponeringsbehov. Det kan diskuteres hvor grensen går mot private fordeler 
som ikke kan tillegges vekt i saken. 

Å innvilge dispensasjonen vil gi økt nytteverdi på påbygget, det vil få høyere knevegger og en økt 
utnyttelse av gulvflaten. Dette er fordelen ved å tillate en hevet gesims. Ulemper er at det ikke er 
tillatt med flere enn 1-etasje, ved å tillate en hevet gesims vil bygget fremstå som et bygg med 2 
etasjer (selv dersom det (om)prosjekteres med hems som ikke har BRA). 

Det er i klagen trukket frem momenter om at regulert maksimal mønehøyden på eiendommen er 
lavere enn regulert maksimalt gesimshøyde på bebyggelse der det er tillatt med sokkel. 
Kommunedirektøren vil vise til at hytter skal bygges med sokkel for å gjøre terrenginngrepet 
mindre, redusere behovet for fylling og skjæring, samt at hytta blir bedre tilpasset terrenget. Det 
blir det ikke sammenlignbart med. 

Der er videre i klagen trukket frem at det er naturlig å se på trekanten, illustrasjon 1, som et 
område hvor hyttene bør ha lik utforming hva gjelder geims- og mønehøyde. Der tiltak på 
omsøkt eiendom er den eneste som ikke kan bygges med sokkel. Der det trekkes frem at ved å 
tillate høyere gesims vil ikke hytta skille seg mer ut enn hva den gjør i dag, da den allerede har en 
ark.  

Det er definert i planen hvilke tomter som kan bygges med sokkel og hvilken som kan bygges 
med sokkel og 2 etasjer. På øvrige tomter tillates kun 1 etasje + eventuell hems. Det er ikke 
funnet begrunnelse for dette i plandokumentene, men det tyder på at det er blitt gjort en 
konkret vurdering av hver enkelt tomt. Dette er en reguleringsplan som snart er ferdig utbygd, og 
det er ikke kjent med at det er gitt dispensasjon på gesimshøyde på feltet tidligere. Det er tre 
ubebygde tomter tett på denne. Kommunedrektøren mener at det kan være uheldig å innvilge 
dispensasjon her da dette kan bli førende for tiltak på disse tomtene. Da spesielt gbnr 16/82 
(tomt 26) som har samme bestemmelser som denne. Det vil være en stor ulempe og vil medføre 
en svekkelse av reguleringsplanen ved å innvilge dispensasjon fra dette punktet. 

Det er i klagen trukket frem nybygget i Kaldsvekroken 67 (gbnr 16/78) at denne skjærer med 
øvrig bebyggelse hvor det bygges 3 hele etasjer, med tilsynelatende full høyde på tredjeetasjen. 
Dette byggverket ruver i terrenget og er sjenerende både for naboer og omgivelsene (se bilde 6, i 
klagen) når det gjelder både sol og utsikt for flere av de omliggende nabohyttene. 
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Kommunedirektøren har sett på den konkrete byggesaken og kan ikke se at det er gjort 
saksbehandlingsfeil. Møne- og gesimshøyder på tiltaket er innenfor reguleringsbestemmelsene. 

Tiltakshaver har invitert til en befaring på eiendommen dersom dette lar seg gjøre. 
Kommunedirektøren mener saken er godt opplyst og ser ikke behov for befaring på 
eiendommen.  

Begrepet «klart større» betyr at det må foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler. Ordvalget 
innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 

Hensynene bak bestemmelsen gjør seg gjeldende med styrke. Denne ulempen vil være betydelig. 
Det er flere ubebygde tomter i bakkant og på siden av denne tomta. Hvilke ulemper disse 
hyttene vil ha, er ikke klart, men de vil trolig minimum ha små ulemper. Fordelene som kan 
påberopes her er generelle areal- og disponeringsbehov. Dette er fordeler av liten vekt, og med 
klare ulemper, vil ulempene være klart større enn fordelen. 

 

Konklusjon: Kommunedirektøren finner ikke at fordelene som foreligger har kvalifisert overvekt. 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene, og kommunen har ikke hjemmel til å gi dispensasjon. 

 

Ombudsmannen har i flere saker uttalt at den klare hovedregelen er at reguleringsplaner skal følges 
inntil de endres eller oppheves, og at endringer i arealutnyttelsen av et område skal skje i plan og 
ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. Se blant annet ombudsmannens uttalelse i sak 2015/1635 
med ytterligere henvisninger. 

 

Det dispenseres ikke fra saksbehandlingsregler.  

 

«Kan»-skjønnet:   

Siden vilkårene ovenfor ikke er oppfylt, kan ikke kommunen innvilge dispensasjonssøknaden. 
Lovgiver har gitt kommunene et fritt forvaltningsskjønn til å avgjøre om dispensasjon skal innvilges 
eller ikke. Men kommunen er bundet av at vilkårene i § 19-2 må være oppfylt.  Selv om vilkårene ikke 
er oppfylt velger Kommunedirektøren å si noe om presedens faren. I den konkrete saken er det stor 
fare for presedens, kommunedirektøren mener derfor at det bør gis avslag på 
dispensasjonssøknaden.   

Selv om vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede, velger likevel kommunedirektøren å 
knytte noen kommentarer til faren for presedens. Selv om feltet er nærmest utbygd, vil en 
dispensasjon i dette tilfelle kunne gi presedens for fremtidige byggeprosjekter. Hytter som blir noen 
år gamle, ser vi skal oppgraderes og ombygges. Dersom det åpnes opp for dispensasjon her, vil det 
kunne komme flere søknader knyttet til de hyttene som har denne begrensningen på gesimshøyde 
og antall etasjer. Selv om det ikke er funnet noe grunnlagsdokument som viser hvorfor de ulike 
tomtene er gitt ulike bestemmelser, så ser det ut til at det har vært en gjennomtenkt plan med disse 
forskjellene.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om gesimshøyde. De kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke 
oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er 
ikke klart større enn ulempene.  Vedtaket begrunnes med: 

- At et avvik på gesimshøyde på 1,31 metter (38,5 %) setter hensynet bak bestemmelsen og 
lovens formålsbestemmelse vesentlig til side, i tillegg vil bygninger få en etasje til, noe 
bestemmelsene ikke tillater.  Endringer i planer bør skje via planprosesser og ikke via 
dispensasjoner.   

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Møne- og gesimshøyder er med på å danne en 
helhet og harmoni i området. Det er tydelig at det er gjort en konkret vurdering av tomene, 
der det er definert hvem som kan bygges med sokkel eller 2 etasjer, avvik fra dette vil bidra 
med å svekke reguleringsplanen og dens betydning. 

 

 
Åsmund Sandvik Marius Lykre 
Kommunedirektør 
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PLANID 201803 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - ILSETERURA 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201803  
Arkivsaksnr.: 21/541     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1. 
2. Saksutredning ROS- innhente navneforslag 19 veger 
3. Møteprotoll fra ROS den 10.06.2022 
4. Tilråding fra «Språkrådet» den 24.08.2022. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Tilråding fra «Språkrådet» den 24.08.2022. 

Fremlegges ved behov på møte.  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det innenfor reguleringsplan, planid 201803 «Ilseterura 
(Ilsæterurda)», 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:  Ilsæterurda 
  
 
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 
«Ilseterura» planid 201803, vedtatt i kommunestyret 26.09.2019 sak KS 96/2019..  
Planen regulerer fritidsbebyggelse i form av 30 tomter og skiløyper/skianlegg.  
Reguleringsplanen ligger langs Hundersætervegen i nær tilknytning til Reguleringsplanene 
Steintjønnlia-Ilsetra og Lunnstaden.  
 
Vegparsellen er definert som veg 1 i vedlagt kart, og har avkjøring fra Hundersætervegen  
som er vedtatt av utvalg for stedsnavn (US)  i 2008.  
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Regulert vegparsell ligger innenfor Statsalmenningen 155/1, og hele det regulerte området 
er fradelt som egen festegrunn gnr/bnr 155/324. 
 
Det er utsendt brev til grunneiere/festere langs parsellen den 13.05.2022, for innhenting av 
navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet parsellen.  Statskog SF og Øyer Fjellstyre er 
tilskrevet. Det er ikke mottatt navneforslag fra tilskrevet parter.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Hundersætervegen, 
Lunnstadmyrvegen, Lunnstadbrinken og Lunnstadlia. 
 
I stadnavnsregisteret er det i området registrert Ilsæterurda og Rugga. 

  
 
Fra stadnavninnsamlinga i 1994 ble det registrert følgende navn:  
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 Blandbutten (9), Rugga (10) og Ilsæterurda (35) 

 

 

 
 
 
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 navn diskutert. Blandebuttvegen ble også foreslått fra kommunedirektøren.  
Blandebutten har en sterk historisk tilknytning her, like ved Hundersætervegen.   
 
ROS foreslo og vedtok navneforslaget «Ilsæterurda». Dette er oversendt språkrådet for 
kommentarer den 18. juli 2022.  
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
Deres kommentar er følgende: 

Ingen merknader. Ilsæterurda er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR. Det ser 
ikke ut til at kommunen har lagt ved kart for denne veien, men ut fra beskrivelsen i 
oversiktstabellen passer navneforslaget med veiens beliggenhet.  

 
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: 
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- 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 og skrivemåte finnes i stedsnavnregistret (SSR) i Øyer fra før.  
 
Språkrådet har gitt sin vurdering av navnet.  
 
Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper, og alle 
gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201803 «Ilseterura 
(Ilsæterurda)», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med 
offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
Veg 1:  Ilsæterurda 
 
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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PLANID 201901 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN  - NESTINGS(S)ÆTRA 
 
 
Saksbehandler:  Anja L. Nygård Arkiv: REGPL 201901  
Arkivsaksnr.: 21/542     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

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

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Tilråding fra «Språkrådet» den 24.08.2022. 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det innenfor reguleringsplan, planid 201901 «Nestingsætra» 
legges ut følgende vegnavn og skrivemåte offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
Veg 1:  Nestingssætra 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet skal det i.h.t. matrikkellovens § 21, matrikkelforskrift kap. 
12, og lov om stadnavn tildeles vegnavn med skrivemåte for en vegparsell innenfor 
reguleringsplan «Nestingsætra» planid 201901, vedtatt i kommunestyret 18.06.2020 sak KS 
35/20, med mindre endring vedtatt 25.02.2021.  
Planen regulerer fritidsbebyggelse i form av 37 tomter med ulike tomtestørrelser.  
Reguleringsplanen ligger langs Storsteinvegen og er en del av område H5b i «Områderegulering 
for H5 og H6 områdene» i Hafjell.  
 
Vegparsellen er definert som veg 1 i vedlagt kart, og har avkjøring fra Storsteinvegen  
som er vedtatt av utvalg for stedsnavn (US) den  08.10.2008  
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Regulert vegparsell ligger innenfor de opprinnelige teigene til gnr/bnr 12/12 garden 
«Nestingen Nedre» med eier Arne Hovland, og gnr/bnr 12/2 garden «Hagen Søndre og 
Nestingshågån» med eier Arvid Melby. Senere ble hele det regulerte området fradelt med 
gnr/bnr 12/211 og overskjøtet utbygger Boligpartner Prosjekt AS. 
 

 
Kartutsnitt fra 1920. gnr/bnr 12/12 vises med navnet Nestinga, mens gnr/bnr 12/2 med 
navnet Nestingshågån. 
 
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 er tilskrevet. 
Boligpartner prosjekt AS mener det er mest hensiktsmessig å bruke Nestingsætra som 
navneforslag til veg 1 da dette navnet er brukt i planprosess, markedsføring og driftsfase. 
Arne Hovland som opprinnelig grunneier og eier av garden 12/12 foreslår navnet 
Nestingssætra.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Storsteinvegen, 
Hemsætervegen, Gruvevegen, Geitryggen m.m. 
 
I stadnavnsregisteret er det i området registrert Solbergsætra, Nestingsætra og 
Stubberudsætra, mens Nestingshågån er registert som navnet på garden nede i bygda. 
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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.  
 
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 Nestingsætra, Ev. Nestingsætervegen diskutert.  
Tidligere er det anbefalt fra språkrådet at endingen av navnet skulle gjenspeile objektet (vei,sti,gutu, 
far etc)  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 Nestingsætervegen er navnet på 
vegen, men samtidig kan det være villedende at Nestingsætervegen antyder at det er en veg som 
skal ende på Nestingsætra. En hemsæter som ikke lenger eksisterer. Siden det er hele området som 
nå kalles Nestingsætra, og ikke kun en sæter, kan det være et argument for at vegen skal kalles 
Nesting(s)sætra som beskriver området den ligger.  
På bakgrunn av denne diskusjonen ble både Nestingsætra og Nestingsætervegen 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: 

Dette navnet bør trolig skrives med binde-s, altså Nestingssætra, jf. at SSR har registrert et 
navn Nestingshågån i samme område. Skrivemåten med binde-s er også brukt i 
oversiktstabellen fra kommunen. Vi ber kommunen avklare med Kartverket om det må reises 
navnesak på seternavnet, eller om det kan gjøres endring i SSR uten at navnesak er 
nødvendig.  

 
Det ble ikke diskutert noe nærmere bruken av binde -s under ROS sitt møte, men ROS sitt 
forslag er altså «Nestingsætra» og «Nestingsætervegen» uten binde -s.   
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 
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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, og 
må bygge på «mornavnet» som her både er med og uten s;  Nestingshågån og Nestingsætra.  
 
I tillegg kan det fort skape forvirring og usikkerhet i skrivemåten i adressesammenheng om 
det offisielle vegnavnet skal skrives med eller uten binde -s , når plan og beskrivelser i planen 
er beskrevet uten binde -s.  Det burde ha vært reist navnesak i forkant til kartverket for 
avklaring og normering i dette tilfelle, siden SSR innehar begge skriveformer.   
Til sammenligning av vegnavn, har US tidligere vedtatt i 2013 skrivemåten 
«Brynssætervegen» med binde-s.  
Kommunedirektøren har på nytt snakket med Arne Hovland som tidligere grunneier, som 
bestemt mener at navnet skal skrives med binde- (dobbel -ss) som er lokal nedarvet uttale 
på stedet som er «Nestingssætra». 
 
Til det foreslåtte navnet sin skrivemåte henvises det også til språkrådets tilrådning, som altså 
er «Nestingssætra».   
I tillegg er Nestingssætra vurdert å være mer beskrivende for området vegen ligger, enn 
Nestingssætervegen. 
 
Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper, og alle 
gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplanen planid 201901 «Nestingsætra», 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Nestingssætra 
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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PLANID 201203 - OFFENTLIG HØRING AV  OFFISIELLT  VEGNAVN- HØGHAUGEN ØVRE 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201203  
Arkivsaksnr.: 21/864     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

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

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Fremlegges ved behov på møte.  

1. Tilråding fra «Språkrådet» den 24.08.2022. 

 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det innenfor reguleringsplan, planid 201203A «Høghaugen 
øvre endring», 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:  Langbrattbakken 
 
Veg 2:  Skålmyrvegen 
 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap 12, 
skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definert 2 stk vegparseller 
for offisiell adressetildeling med definert beliggenhet innenfor reguleringsplanen 
«Høghaugen øvre endring»  med med planid 201203A, vedtatt i KS sak 83/17 den 
23.11.2017.  
 
Parsell (veg 1) har avkjøring fra «Rundmyrvegen» som er vedtatt av utvalg for stedsnavn (US) 
i 2008.    
Parsell (veg 2) har avkjøring fra «Hundersætervegen » som er vedtatt av utvalg for stedsnavn 
(US)  i 2008.    
 
Adresseparsellene ligger innenfor den gamle teigen til «Skalmstad».  
 
Stadnavninnsamlinga fra 1994 har noe å by på i dette område.  
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Nærmeste tildelte vegnavn er ellers Storsteinvegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosess:  
Det er utsendt brev med kart og info fra stadnavninnsamlinga i 1994, til grunneiere/festere 
langs parsellen den 09.05.2022, med tanke på innhenting av navneforslag og lokalhistorisk 
kunnskap tilknyttet parsellene.   
Ane Bræin Aas, Rindalshytter Eiendom AS, Bræin Eiendom AS og Odd Bræin er tilskrevet.    
 
Disse har i felleskap drøftet forslag og har kommet med vegnavnforslag i brev datert den 
18.05.2022 og 30.05. 2022.  
 
Deres svar med forklaring er:  
Vi har drøftet aktuelle vegnavn på Høghaugen Øvre, og synes det mest nærliggende og 
naturlige er å benytte Høghaugen Øvre også som vegnavn på Veg 1. Begrunnelse: Navnet 
korresponderer med navnet på reguleringsplanen, og navnet er valgt med bakgrunn i at 
dette er øvre del av et område som har navnet Høghaugen. (Viktig å ta med "Øvre" i navnet) 
Veg 2 mener vi bør kalles "Skålmyrvegen" av den enkle grunn at den ligger nærme myra som 
bærer dette navnet. 
 
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.   
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I møtet, ble fremsatt av John Nermo at navnet ikke må brukes i dette området, siden 
stedsnavnet Høghaugen er et stedsnavn på Lisætra og allerede er i bruk der med det 
vedtatte vegnavnet «Høghaugvegen».  
Det var enighet om at «Skålmyrvegen» må være et godt navn på veg 2, siden «Skålmyra» 
ligger like ved denne parsellen.  «Skålmyra» er ikke registrert i SSR. 
 
For veg 1 ble i stedet navnet «Langbrattbakken» foreslått. Dette stedsnavnet er også 
registrert på kartet i stedsnavninnsamling fra 1994, like ved denne parsellen.  
Årsaken til navnet fremkom ikke direkte i møte, men det kan tenkes at det var en lengre 
bratt bakke der langs de gamle sætervegene som gikk opp mot gamle «Sandstulen sæter» og 
«Laulia» i sin tid. Sætrer som i dag ikke finnes. Dette kan ses med sammenstilling av det 
historiske kartet fra 1920.  
 
ROS sitt høringsforslag ble derfor vedtatt å være:  
Veg 1 : Langbrattbakken 
Veg 2:  Skålmyrvegen 
 
Navneforslaget som fremkom fra ROS er oversendt språkrådet for kommentarer den 18. juli 
2022.  
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
 
De har ingen merknader til disse foreslåtte navnene.  
 
Det er ikke fremkommet andre navneforslag på vegene.  
 
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 

 
Å ta i bruk navn på geografiske og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon 
for navnsetting av veger i Øyer kommune.  
 
Kommunedirektøren er enig med «ROS» i at det foreslåtte vegnavnet fra grunneiere 
 « Høghaugen Øvre» ikke må brukes i dette området. Det burde heller ikke vært brukt som 
navn på reguleringsplanen. Det har allerede skapt forvirring da navnet Høghaugen og 
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Høghaugvegen finnes som stedsnavn på Lisætra og i SSR.  Ukjente forveksler stedene. 
Høghaugen i navneleddet er på en måte oppbrukt, og passer ikke lenger på stedet for å finne 
frem.  
Dette er vesentlig i adressesammenheng.  
 
De forslåtte navnene fra ROS, mener kommunedirektøren tilfredsstiller alle generelle 
prinsipper, og alle aktuelle gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201203A «Høghaugen øvre 
endring», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
 
Veg 1:  Langbrattbakken 
Veg 2:  Skålmyrvegen 
 
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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PLANID 201504A - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELLT  VEGNAVN - MOSETERTOPPEN 
SENTRUM 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201504  
Arkivsaksnr.: 21/865     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

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

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Fremlegges i møte ved behov. 

1. Tilråding fra «Språkrådet» den 24.08.2022. 

Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det innenfor reguleringsplan, planid, 201504A «Mostertoppen 
sentrum 2022», 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:  Lekkjet 
 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap 12, 
skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definert 1 stk vegparsell 
for offisiell adressetildeling med definert beliggenhet innenfor reguleringsplanen « 
Mosetertoppen sentrum-2022»  med med planid 201504A vedtatt av KS sak 17/22 den 
24.02.2022 og  den opprinnelige planen «Mosetertoppen» planid 118 vedtatt 28.05.2009.  
Hovedparsellen (veg 1) har avkjøring fra «Pjeksen» som er vedtatt av utvalg for stedsnavn 
(US)  den 08.11.2011,  krysser «Buåsheisen» og ender opp på et forholdsvis nytt 
høydebasseng.  
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Reguleringsplanen «Mosetertoppen sentrum» har blitt endret ved revisjon fra første vedtak 
den 24.05.2018.  Formålsområder for bruk av arealer med bebyggelse, boenheter, tomter,  
og vegadkomster etc, er endret vesentlig fra første gangs behandling i planområde.  
 
Det er i ettertid godkjent såkalte tomtedelingsplaner/situasjonsplaner innenfor 
plan/formåls- områdene som har endret formål og adkomstløsninger. Slike planer som 
behandles som endringer og delegerte saker rett før tiltakenes oppstart, gjør det vanskelig å 
planlegge i god tid med hensyn på definering av parseller og dimensjonering av nummer i 
adressesystemet i.h.t prinsippene for adressetildeling. 
 
Adresseringsområdet har vært lite forutsigbart med hensyn på definering av et 
hensiktsmessig adressesystem sett i større sammenheng, i. h.t adresseveileder og standard, 
spesielt på grunn av at endringer i veg-/adkomst-fremføringer. 
 
Omadressering må unngås hvis mulig, fordi dette lett skaper ulemper og forvirring for eiere, 
kontakter og en rekke offentlige- og private- registre, samt transportsystemer etter erfaring 
slik systemene fungerer i dag. 
Arbeidsfordelingen er at adressemyndigheten ved administrasjonen definerer parseller og 
nummer i.h.t matrikkeloven og PMU vedtar navn i.h.t matrikkeloven og stadnavnloven.  
 
Adresseparsellen ligger innenfor de gamle teigene til «Svegarden» og «Mo oppigard».  
 
Det er utsendt brev til grunneiere/festere langs parsellen den 12.05.2022, med tanke på 
innhenting av navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet parsellen.  Aina M. Karlsen 
Hunder, Mosetertoppen Hafjell, John Steinar Svegården og Hafjell alpinsenter er tilskrevet. 
Ingen av disse har svart på henvendelsen.  
 
I nærheten av området er det tidligere tildelt følgende vegnavn: Moltmyrvegen, Stuttingen 
og Pjeksen.  I stadnavnregistret er i tillegg Lunnstaden og Mosætra registrert.   
Stadnavninnsamlinga fra 1994 har ellers lite å by på i dette område.  
 
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.  
 



  Sak 98/22 
 

 Side 84 av 111   
 

Under møte ble navneforslaget «Lekkje» fremlagt av Einar Moe.  
Dette navnforslaget «Lekkje» er et nytt navn i tidligere vedtatte gruppenavn i området som 
er forbundet med skogdrift/tømmerkjøring/tømmerlunning  fra gammelt av.   
Utrykket /gjenstaden er lokal nedarvet uttale av en form for kjetting -forbinding, men er 
også brukt andre steder.  
 
Bilde vedlagt: Pjeks og lekkje. 
 

 
 
Forklaringen er som følger fra Einar Moe:  
Ofte ble det slått inn initialer til skogeieren 
like under øyet på pjeksen, som her O M 
 
Det var for to formål:  
- kom lekkjet med pjeks bort eller ble 
igjenglemt under tømmerkjøring så kunne 
man finne eieren 
- ofte måtte lekkje repareres eller pjeksen 
kvesses hos smed, og da var det greit å 
kunne holde fra hverandre hva som tilhørte 
hvem.  
 
 

 
 
Navneforslaget som fremkom fra ROS er oversendt språkrådet for kommentarer den 18. juli 
2022.  
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
 
Deres kommentar er følgende: 

Navnet bør skrives i bestemt form. I nynorsk rettskrivning er lekkje hunkjønnsord., 
noe som skulle tilsi skrivemåten Lekkja. I brevet fra kommunen er imidlertid ordet 
skrevet lekkjet, altså som intetkjønnsform. Dersom ordet er intetkjønn i lokal talemål, 
tilrår vi skrivemåten Lekkjet 

Sitat slutt. 
 
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: 
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- 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 og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon 
for navnsetting av veger i Øyer kommune. 
Språkrådet har gitt sin vurdering av navnene.  
De har tidligere kommentert at det er positivt at kommunen trekker inn tradisjonelt 
ordtilfang i valget av nye vegnavn.  
 
Andre vedtatte gruppenavn i område er bl.a : Skåklevegen, Skåka, Kvimsen, Pjeksen, 
Stuttingen og  Vintervegen, som er tilknyttet skogdrift.   
 
Bruk av gruppenavn tilknyttet skogdrift for dette området mener kommunedirektøren 
ivaretar en del av den immaterielle kulturhistoriske arven i bygda, gjennom bruk til 
navnsetting og skrivemåter for offisielle adressenavn.  
Kulturhistorisk verdi bevares i navn, som er et av hovedformålene i fastsetting av offisielle 
vegadresser (vegnavn + nr), sammen med det å finne frem.  
 
De foreslåtte navnet finnes ikke i stedsnavnregistret (SSR) i Øyer fra før, og finnes antagelig 
ikke som vegnavn andre steder heller.  
 
Kommunedirektøren mener navneforslagene tilfredsstiller alle generelle prinsipper, og alle 
gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
Til det foreslåtte navnets skrivemåte henvises det til språkrådets tilrådning.    
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid201504A «Mosetertoppen 
sentrum 2022», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med 
offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg1: Lekkjet  
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
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PLANID 201711 - HØRING AV OFFISIELLE VEGNAVN - MUSDALSÆTER HØSVEA 
 
 
Saksbehandler:  Johnny Høglien Arkiv: REGPL 201711  
Arkivsaksnr.: 21/866     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Kartbilag med parsellinndeling veg 1, veg 2 og veg 3. 
2. Møteprotokoll fra ROS den 10.06.2022 
3. Samlet saksfremstilling ROS 10.06.2022 - innhente navneforslag 19 veger 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Tilråding fra «Språkrådet» den 24.08.2022. 

Fremlegges ved behov på møte.  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at det innenfor reguleringsplan, planid 201711 «Musdalsæter 
Høgsvea», 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: Hongsgutua 
Veg 2: Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 
Saksutredning: 
Som kommunens adressemyndighet i henhold til matrikkellovens §21 med forskrifter kap 12, 
skal det tildeles vegnavn med skrivemåte i.h.t Lov om stadnavn på definerte 3 stk nye 
vegparseller for offisiell adressetildeling med definert beliggenhet innenfor 
reguleringsplanen «Musdalssæter Høgsvea»  med med planid 201711, vedtatt i KS den 
17.06.2021 Arkiv sak 17/1844 
 
Alle parsellene har avkjøring fra «Djupdalvegen» offisielt vedtatt i utvalg for stedsnavn (US) 
Sak 10/122 arkiv sak 12/904 den 12.12.2012, men Djupdalsvegen som navn  har en lengre 
historie.  
 
Adresseparsellene ligger innenfor den gamle teigen til Skov, Hong søndre ,  Hong 
nordre(Nordistuen), Vasserud øvre(Oppistuen), Vasserud nedre(Neristuen),  Aurom og 
Lagetun.  
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Nærmeste og tidligere tildelte vegnavn i område er ellers Auromsguta, Skybergsguta, 
Vassrudgutua og Søre Grønåsvegen. Alle vedtatt den 12.12.2012 Us sak 10/12 arkiv sak 
12/904.  
 
 

 
 
 
Prosess:  
Det er utsendt brev med kart og info fra stadnavninnsamlinga i 1994 og SSR, til 
grunneiere/festere langs parsellen den 12.05.2022, med tanke på innhenting av 
navneforslag og lokalhistorisk kunnskap tilknyttet parsellene.   
Følgende grunneiere er tilskrevet: Johannes Vasrud, Erik Lageton, Kjersti Stein, Birgit 
Wasrud, Ola Håkon Sætha Ourom, Stein Ingvald Vasrud, Torgeir Nordlien, Elin Hong, Stian 
Nordlien og Ouden Wasrud.     
 
I møtet i rådgivende organ for stedsnavnsaker den 10.06.2022, ble navneforslag fremsatt av 
Ola Håkon Sætha Ourom, som hadde drøftet forslagene internt i felleskap for hytteområdet.  
Forslagene var:  
Veg 1:  Hongsgutua 
Veg 2:  Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 



  Sak 99/22 
 

 Side 88 av 111   
 

Forslagene ble  drøftet og behandlet i rådgivende organ for stedsnavnsaker (ROS) i møte den 
10.06.2022.   
Det fremkom ingen andre forslag på møte.  
 
ROS sitt høringsforslag ble derfor vedtatt å være:  
Veg 1:  Hongsgutua 
Veg 2:  Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 
Navneforslaget som ble vedtatt i ROS som høringsforslag er oversendt språkrådet for 
kommentarer den 18. juli 2022.  
 
Svar fra språkrådet, er mottatt den 25.08.2022 i brev datert 22.08.2022. 
 Følgende kommentarer har de kommet med : 
Veg1: Hongsgutua. Veien ligger ikke i tilknytning til gården Hong, og navnet blir derfor 
misvisende. Kommunen bør finne et annet navn på denne vegen.  
Veg 2: Ingen merknader. Mustjønnet er vedtatt skrivemåte for naturnavnet som utgjør 
forleddet her, og bortfall av bestemt endelse i sammensetning (Mustjønn-) er i samsvar med 
vanlig norsk navnelaging.  
Veg 3: Høgsvea. Ingen merknader. Høgsvea er eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i 
sentralt stedsnavnregister (SSR) 
 
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 

 
Å ta i bruk navn på geografiske og kulturhistoriske objekter, har lenge vært en god tradisjon 
for navnsetting av veger i Øyer kommune.  
 
Kommunedirektøren mener de forslåtte navnene føyer seg inn i rekken av tidligere gode 
geografiske vegnavn som tidligere er vedtatt i dette hyttefeltet på Musdalsæter.  
Mustjønnlia henviser til at vegen går inn mot Øvre- og Nedre- Mustjønnan som er påskrevet 
i det gamle historisk kartet fra 1920, og finnes i SSR.  
Det samme gjelder for forslaget Høgsvea som går forbi det geografiske navnet Høgsvea.  
Dette er også plasser i SSR.  
Språkrådet mener Hongsguta er misvisende, men kommunedirektøren mener forleddet 
Hong- henspeiler til de gamle teigene i området, og som tidligere ikke har vært kommentert 
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fra språkrådet. Bruk av gårdsnavnene fra bygda med andre leddet «-gutua», skaper også 
variasjon i andre leddet og er tilknyttet område.  
Eneste usikre ved bruk av Hongsguta er at kommunedirektøren mener og ha hørt navnet i 
bruk på en tidligere vegforbindelse gjennom Hongsgardene mellom Musdalvegen og 
Polavegen. Dette kan i tilfelle være uheldig.  
Dette ble fremsatt i ROS sitt møte, men ikke avklart.  
 
De foreslåtte navnene fra ROS , mener kommunedirektøren tilfredsstiller alle generelle 
prinsipper, og alle aktuelle gjeldende paragrafer i «Lov om stadnavn».  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201711 «Musdalssæter- 
Høgsvea», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1: Hongsgutua 
Veg 2: Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 
 
 
Åsmund Sandvik Johnny Høglien 
Kommunedirektør 
 



  Sak  100/22 
 

Side 90 av 111   

PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL 
PANORAMA - GBNR 12/29 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: REGPL 103c  
Arkivsaksnr.: 21/3089     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Foreleggelsesbrev, datert 11.06.2022 
Nils Svensøy, brev datert 04.07.2022 
Børge Moholt, brev datert 04.07.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 30.06.2022 
Statsforvalteren i Innlandet, brev av 27.06.2022 
Innlandet fylkeskommune, brev av 11.07.2022 
 
Sammendrag: 
Hensikten med omsøkt planendring er å tilrettelegge for en ekstra tomt til fritidsbebyggelse 
innenfor reguleringsplan for Hafjell Panorama. Det er søkt om en planendring for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde), til arealformål fritidsbebyggelse.  
 
Kommunedirektørens sluttvurdering i saken er at vilkårene i plan og bygningslovens § 12-14, 
for å kunne behandle omsøkt planendring etter forenklet planprosess, ikke er til stede. 
Saken kan dermed ikke vedtas etter delegert fullmakt.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknad om endring etter forenklet planprosess, for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål fritidsbebyggelse, avslås. Siden 
kommunedirektøren innstiller på avslag, blir saken lagt frem for plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret for endelig vedtak. 
 
Saksutredning: 

FORSLAGSSTILLER/SØKER 
Structor Lillehammer har på vegne av Hilde og Jon 
Gøthesen søkt om en planendring for å kunne endre 
arealformål GF14 (friområde), til arealformål 
fritidsbebyggelse. Eier av friområdet er i dag Arne 
Hovland. 
 
Reguleringsplan for Hafjell Panorama ble sist endret 
21.02.2019. 
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FORMÅL 
Hensikten med omsøkt planendring er å tilrettelegge for 
en fritidstomt til i reguleringsplan for Hafjell Panorama. 
Tomta er i forslaget ca 1,0 daa og er innenfor 
størrelsesspennet til øvrige tomter i området. I tilknytning 
til foreleggelsen av den ønskede endringen, er det lagt ved 
et notat om konsekvenser av tiltaket og er beskrevet i 
notat fra Structor Lillehammer, datert 24.03.2022. 
 
 
 

 
BELIGGENHET 
Den ønskede tomta til fritidsbebyggelse ligger innenfor reguleringsplan for Hafjell Panorama: 

 
 
MERKNADER 
Foreslått planendring ble sendt ut til foreleggelse 11.06.2022, med frist for merknader satt 
til 05.07.2022. Det er kommet inn 5 merknader; Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og 2 nabomerknader.  
 
Vurdering: 
PLANBEHANDLING 
I henhold til plan og bygningslovens § 12-14 kan kommunestyret delegere myndighet 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. 
 
Kommunedirektøren har ved foreleggelse av den ønskede planendringen vurdert det dit hen 
at dette kunne komme inn under en mindre endring som ikke krever utlegging til offentlig 
ettersyn, men at før det treffes vedtak så skal saken forelegges naboer og berørte 
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myndigheter, iht. plan- og bygningslovens § 12-14 siste ledd. Videre er det viktig at 
endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, ikke gå utover hovedrammene 
i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  
 
MERKNADER FRA HØRING 
 
1.Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 30.06.2022 
NVE har gitt en generell tilbakemelding om at som planmyndighet har kommunen ansvar for 
å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i planforslaget. Det vises også til 
«Kartbasert veileder for reguleringsplan» og «Veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging». 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 
 
2.Statsforvalteren i Innlandet, brev av 27.06.2022 
Statsforvalteren bemerker at grøntformål som friområder kan ha flere funksjoner i et 
hytteområde. De kan sikre korridorer for ferdsel gjennom området, være områder for lek og 
aktivitet mellom hyttetomtene og generelt gi «luft» i et ellers tett utbyggingsområde. 
 
Statsforvalteren savner en nærmere vurdering av bruken av området, og hvorvidt friområdet 
er i bruk av barn og unge. Statsforvalteren viser også til at kommunen i foreleggelsesbrevet, 
opplyser at det skal gjøres en grundigere vurdering etter høringen, med utgangspunkt i 
eventuelle innspill fra naboeiendommene. 
 
Statsforvalteren støtter at det er foreslått begrensninger når det gjelder utnyttelse og 
byggehøyder i forhold til resten av hyttefeltet. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til etterretning ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer lenger ned i 
saksfremlegget. 
 
3.Innlandet fylkeskommune, brev av 11.07.2022 
Fylkeskommunen minner om at ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til 
fellesareal eller friområder som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 
erstatning, jfr. kommunal- og moderniseringsdepartementets Rikspolitiske retningslinjer for 
barn og planlegging. Dette gjelder også ved regulering. Kravet om erstatningsarealer har til 
hensikt å forhindre at lekearealer betraktes som reservearealer for utbyggingsformål. 
Kravet om fullverdig erstatning er ikke ensbetydende med lik arealstørrelse, men tar 
utgangspunkt i arealets nytteverdi for lek og opphold.  
 
Fylkeskommunen etterspør en kartlegging av dagens bruk av området. Det er vanskelig å 
gjøre en vurdering av planområdet som helhet når det ikke følger en beskrivelse av de 
resterende friområder i planen eller vises til en mulig erstatning for tapt friområde. 
Fylkeskommunen stiller også spørsmål til om det er utredet andre muligheter for tomta, om 
det er mulig å lage en korridor ut til skitrase og om området som helhet vil kunne dra nytte 



  Sak 100/22 
 

 Side 93 av 111   
 

av dette. Resultatet må synliggjøres og følge plansaken videre. Fylkeskommunen etterspør 
også medvirkning fra barn og unge. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til etterretning ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer lenger ned i 
saksfremlegget. 
 
4.Nils Svensøy, naboeiendom 12/56, brev datert 04.07.2022 
Nærmeste nabo i nord, Nils Svensøy, protesterer i sitt merknadsbrev på den omsøkte 
endringen. Hele brevet følger vedlagt. 

 
 
Svensås skriver at de kjøpte naboeiendommen 12/56 i 2002 etter lenge å ha lett etter hytte 
med romslig avstand mellom hyttene. Dette fant de på denne hytta, fordi den lå fint til med 
friområde både mot sør og nord. Svensås har mange argumenter mot den omsøkte 
endringen. Kort oppsummert: 

• En viktig verdi i hyttefeltet Panorama, i forhold til nylige utlagte felt i området, er at det ikke 
er fortettet.  

• Som regulerende myndighet skal kommunen nettopp være en garantist for at reguleringer 
varer lenge og gir forutsigbarhet for hytteeiere som har etablert seg på et område. 

• Reguleringen for Hafjell Panorama har nylig blitt endret og vedtatt februar 2019. Dette har 
gitt hytteeierne mulighet for større utnyttelse av tomtene. En omregulering av friområder til 
fritidsbebyggelse ble ikke gjennomført ved endring av reguleringen i 2019, hvilket ville vært 
naturlig hvis det var aktuelt. 

• Ut fra kontakt med hytteforeningen, virker det som at foreningen ikke er forespurt/varslet 
om forespørsel om denne omreguleringen. Siden det foregår en prosess mellom foreningen 
og grunneierne, vil det være riktig at reguleringsendringer foretas samlet for hyttefeltet, og 
ikke tomt for tomt. 

• Påpeker feil i Structor sin beskrivelse av at utsiktsretning stort sett er i andre 
retninger, da det er 3 vinduer mot syd fra 3 rom samt hovedplassen ute. Planlegger også å 
forlenge hytta mot sør. 
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• Spørsmål om kommunestyret har delegert myndigheten til underliggende organ, jfr pbl §12-
14. Ber om kopi av vedtaket. 

• Det er mange hyttetomter til salgs på Hafjell, så de som ønsker seg tomt har mange andre 
muligheter enn å velge et friområde i et opparbeidet hyttefelt. 

• Konkrete spørsmål vedrørende bratthet og eventuell sokkel. 
• Det hevdes at utkast til ny hytte tar hensyn til naboeiendommer. Det kan vi ikke se ut fra 

forslaget. Tvert imot er den foreslåtte hytta plassert så nærme grensen mot nabo mot nord 
som mulig og det er foreslått store vinduer, også mot nord som vil gi mye innsyn. 

 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Denne nabomerknaden er i tittelfeltet beskrevet som innsigelse. Kommunedirektøren 
bemerker at det kun er statlige og regionale myndigheter, samt nabokommuner som kan 
fremme innsigelse i ordets rette forstand. Begrepet «innsigelse» blir her derfor kommentert 
som en protest mot endringsforslaget. 
 
Når det gjelder spørsmål om hytteeierforeningen, så er Hytteeierforeningen Hafjell 
Panorama varslet med foreleggelsesbrev. 
 
Det stilles også spørsmål om kommunestyret har delegert myndigheten til underliggende 
organ, jfr pbl §12-14. Kommunedirektøren viser her til delegasjonsreglementet som ble 
vedtatt i kommunestyresak 15/22, der delegasjon fra kommunestyret til 
kommunedirektøren/sektorleder (dokument datert 27.05.2021), ikke er endret. 
 
Kommunedirektøren tar ellers hensyn til merknadene ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås, da forutsetningene for å behandle planendringen etter forenklet 
planprosess synes å ikke være til stede. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer 
lenger ned i saksfremlegget. 
 
Børge Moholt, naboeiendom i øst 12/53, brev datert 04.07.2022 
Nabo i øst, Børge Moholt, har flere merknader til den omsøkte endringen. Hele brevet følger 
vedlagt. Oppsummering av merknader: 

• Moholt mener prinsipalt at dette arealet ikke bør omreguleres. Hovedargumentene for dette 
er arealets betydning som «grønn lunge» for hytteområdet generelt, som et av få 
gjenværende friluftsområder som ikke er tilfartsløype. Dersom hytteområdet fortettes 
ytterligere vil dette forringe kvaliteten for eksisterende hytteeiere, da det knapt er 
naturområder igjen i feltet. Det aktuelle området er videre av stor verdi for barn og unge 
som i dag benytter området som et trygt lekeareal. 

• Det er lite ønskelig med ytterligere fortetting, og burde heller ikke være nødvendig gitt det 
antallet tomter og muligheter som er tilgjengelige andre steder i nærheten. Tvert imot bør 
slike små grønne lunger som denne forbli som de er for å videreføre og bevare områdets 
karakter. 

• Området mot nordøst, som grenser til den felles gjesteparkeringen (er en parkering som er 
hyppig brukt, både av gjester og av beboere/leietakere på hyttene lenger opp i bakken. Dette 
fordi bakken på vinterstid er svært vanskelig å kjøre opp/ned med bil, da den er svært bratt 
og glatt. Formålsgrensen er foreslått ca 3 meter inn i dagens parkeringsområde. 
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• Dersom det allikevel tillates omregulering, bes det subsidiært om at det legges tydelige 
begrensninger på formålsområdets utstrekning ved den felles parkeringsplassen utenfor vår 
hytte, samt byggets plassering og mønehøyde. 

 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar hensyn til merknadene ved å tilrå at den omsøkte planendringen 
avslås, da forutsetningene for å behandle planendringen etter forenklet planprosess synes å 
ikke være til stede. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer. 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS SAMLEDE KOMMENTARER: 
Ved foreleggelsestidspunktet har kommunedirektøren vært av den oppfatning at endringen 
ikke vil ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser, og har i 
foreleggelsesbrevet til naboer og berørte myndigheter hatt en foreløpig positiv innstilling til 
søknaden. I foreleggelsesbrevet er det lagt vekt på at det omsøkte arealet ligger inneklemt 
og ikke er en korridor for å komme ut i alpinanlegget. Det er likevel pekt på at friområdet 
kan ha lokal verdi for de nærmeste eiendommene.  
 
Kommunedirektøren har videre sett det som positivt, når det først omsøkes, at endringen 
søker å hensynta allerede etablerte fritidseiendommer rundt ved å begrense volum av 
ønsket ny bebyggelse. I foreleggelsesbrevet påpekes det også at det må avsettes adkomstpil, 
slik at atkomst skjer via sørøstre del av foreslått areal, og at adkomsten legges med kotene.  
 
Som det fremgår av saksutredningen er det kommet flere negative merknader til 
endringsforslaget. Et aktuelt tiltak kunne i prinsippet vært å sette en grøntsone mellom 
nabotomt i nord og den omsøkte tomta til fritidsbebyggelse. Kommunedirektøren finner 
imidlertid ikke dette til å være en god løsning, og tomta på ca 1000 m2 i utgangspunktet, 
ville da også fått en uhensiktsmessig størrelse og utforming. Videre er det påpekt fra nabo i 
øst at deler av den ønskede tomta er viktig i forbindelse med vinterparkering i området. 
 
Innlandet fylkeskommune minner om at ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt 
til fellesareal eller friområder som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes  
erstatningsareal. 
 
Innkomne merknader i forbindelse med foreleggelsesbrevet tilsier at det må tas en 
grundigere vurdering av om dette arealet til grøntformål bør endres til fritidsbebyggelse. For 
at en planendring skal komme inn under en endring etter forenklet planprosess, skal 
endringen i liten grad påvirke gjennomføringen av planen, ikke gå utover hovedrammene i 
planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 
Kommunedirektøren finner at vilkårene i plan og bygningslovens § 12-14, for å kunne 
behandle omsøkt planendring etter forenklet planprosess, ikke er til stede.  
 
Kommunedirektøren bemerker også at reguleringsplaner skal gi forutsigbarhet og være 
langsiktige, men at ønske om planendringer kan forekomme med jevne mellomrom. 
Reguleringsplan for Hafjell Panorama ble endret så sent som i 2019. Det var da i regi av 
velforeningen. De ønsket økt utnyttelsesgrad på eksisterende tomter. Noen grunneiere 
ønsket i den sammenheng å få vurdert et fortetningspotensiale. Dette ønsket ikke 
velforeningen å innta i sin planprosess. Det er derfor en pågående planprosess innenfor 
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planområdet som vurderer fortetting av grøntarealer hos Martin Bjørge. I sommer mottok 
kommunen et brev der Structor Lillehammer ønsker et møte for å utvide området for 
fortetting, til også å omfatte arealene til Sondre Stubrud og velforeningens arealer. 
Kommunen har ikke tatt stilling til dette pr i dag. 
 
KONKLUSJON OG KOMMUNEDIREKTØRENS ANBEFALING  
I enhver plansak kommer endelig konklusjon først etter at det er gjennomført en 
høringsfase. Merknadene/innspillene fra høringsperioden er viktig ift om den ønskede 
planendringen bør vedtas eller ikke. Det er imidlertid ikke slik at enhver negativ uttalelse fra 
berørte myndigheter, eiere og festere eller andre berørte vil forhindre at saken kan 
behandles på en enkel måte. Kommunedirektøren finner likevel i denne saken at 
motargumentene for å gjennomføre den omsøkte endringen er såpass entydige at 
forutsetningene for forenklet planprosess ikke er til stede. Kommunedirektøren mener også, 
uavhengig av planprosess, at endringen ikke bør kunne gjennomføres.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknad om endring etter forenklet planprosess, for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål fritidsbebyggelse, avslås. Siden 
kommunedirektøren innstiller på avslag, blir saken lagt frem for plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avslår kommunestyret søknad om endring etter 
forenklet planprosess.  

2. Forutsetningene for å behandle den ønskede planendringen etter forenklet planprosess, for 
å kunne endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål fritidsbebyggelse, er ikke til 
stede.  

 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 



  Sak  101/22 
 

Side 97 av 111   

BESLUTNING OM PLANINITIATIV  - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN - 
GJERDER 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: REGPL 105A  
Arkivsaksnr.: 21/3470     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
Vedlegg: 
Brev fra forslagsstiller 24.05.2022 
Uttalelse fra Øyer beite- og gjetelag 27.01.2022 
Utskrift av møtebok i Øyer fjellstyre 07.04.2022 
Brev fra Statskog 26.04.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra forslagsstiller 28.10.2021 
Referat fra oppstartsmøte 27.01.2022 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Saksutredning: 
Lunnstaden Vel har gjennom Areal+ fremmet planinitiativ, med hensikt å endre 
reguleringsbestemmelsene for plan 105 Hafjell Arena – Lunnstaden slik at deler av tomtene 
kan gjerdes inn. I tillegg ønskes det å få fastsatt en bestemmelse for tillatt størrelse på 
terrasser. Gjeldende reguleringsplan har ingen bestemmelser om dette. 
 
Oppstartsmøte med Øyer kommune ble avholdt 27.01.2022. På grunnlag av bestemmelsen 
for områder med fritidsbebyggelse, 1.6.4 i KDP for Øyer Sør, Oppføring av gjerder er ikke 
tillatt. Kommunen kan gjøre unntak fra bestemmelsen for oppføring av sikringsgjerder og 
ledegjerder hvor spesielle forhold gjør gjerding nødvendig, besluttet kommunen at 
planinitiativet i sin daværende form skulle stoppes. Beslutningen ble meddelt i 
oppstartsmøtet, og det ble informert om at forslagsstiller kunne kreve å få beslutningen om 
stans av planinitiativet forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. 
 
Forslagsstiller har krevd at avgjørelsen forelegges for kommunestyret. Før behandling i 
kommunestyret skal Plan- og miljøutvalget vurdere saken, og komme med sin innstilling til 
kommunestyret. 
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Vurdering: 
I tillegg til planinitiativet om gjerder i denne saken, er det også i forbindelse med revisjon av 
kommunedelplan for Øyer sør kommet innspill om å tillate inngjerding av hytter og 
leilighetsbygg i Hafjell. Gjerder er et komplisert tema og administrasjonen har vært i kontakt 
med jordskifteretten vedrørende dette. Første prinsipielle avklaring vil være om Øyer 
kommune ønsker å åpne for inngjerding i Hafjell-området eller ikke. Dersom man kommer til 
at slik inngjerding er ønskelig, er det en forutsetning at forholdet til beiteretten blir avklart. 
Når det gjelder Hafjell-området, så dekker dette et veldig stort bebygd areal, fra dalbunnen 
og opp til fjellet. Det er en grunn for at det ikke er lov med gjerder i dette området pr. i dag, 
og det vil kunne bli ekstra utfordrende å ta inn gjerdebestemmelser nå etter at utbyggingen 
har kommet så langt.  
 
Det er gjort en vurdering ift. bestemmelser for å tillate gjerder innenfor kommunedelplan for 
Øyer sør i Hafjell. Bestemmelser om gjerder i arealplaner er i utgangspunktet planfaglig 
uproblematisk, all den tid det privatrettslige ligger til rette for det. Det er imidlertid slik at 
bestemmelser om gjerding i arealplaner er offentligrettslig, og løser ikke privatrettslige 
forhold i seg selv. Beiteretten er en servitutt på eiendommen og avløses ikke i en 
kommunedelplan eller reguleringsplan. Det må følgelig gjøres flere vurderinger, og 
kommunedirektøren har ikke funnet det tilrådelig å utforme bestemmelser for utvidet 
gjerdebruk, før forholdet til beiteretten er avklart. I kommunedirektøren sin saksutredning 
og planforslag til 1.gangs behandling av kommunedelplanen, er det derfor kun lagt inn 
ordlyd som tillater skjerming av terrasser og inngangsparti, i tråd med praksis de senere år i 
Hafjell-området. 
 
Kommunedirektøren mener at det i første omgang bør vurderes om det skal forberedes en 
prinsipp-sak for kommunestyret; om det er politisk ønskelig å starte en prosess for å kunne 
åpne for utvidet bruk av inngjerding av hytter og leilighetsbygg i Hafjell. Kommunedirektøren 
ser det som vesentlig at problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må 
skje på et overordnet nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Planinitiativets del om å innta terrassebestemmelser i reguleringsplanen kan fortsette. 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
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DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.- 24.08.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/2583     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt delegerte vedtak 15.02.2022 – 24.08.2022. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 20.09.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 22/2688     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
HØRINGSBREV OG HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GEBYR FOR 
VISSE OVERTREDELSER ETTER MOTORFERDSELLOVEN VED BRUK AV SNØSCOOTER 
 
HØRING - UMIDDELBAR ENDRING I N301 - SKILTING PÅ MOTORVEG 
 
HØRING - NOU 2022: 3 PÅ TRYGG GRUNN 
 
HØRING - LOKAL FORSKRIFT FOR NEDGRAVDE OLJETANKER I RINGSAKER KOMMUNE 
 
REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA - KLIMAVENNLIG STEDSUTVIKLING I 
HYTTEKOMMUNER M/VEDLEGG 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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PLANID 201704 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF 2 OG BF3 
FØRSTE GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201704  
Arkivsaksnr.: 22/2709     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
104/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 20.05.2022 
2. Reguleringsbestemmelser med endringer, datert 14.09.2022 
3. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
4. Flom- og skredfarevurdering, datert 03.06.2021 
5. Overvannsplan, datert 20.05.2022 
6. Følgetegning til overvannsplan, datert 20.05.2022 
7. Situasjonsplan veger, datert 25.03.2022 
8. Lengdeprofiler veger 1/2, datert 10.09.2021 
9. Lengdeprofiler veger 2/2, datert 10.09.2021 
10. Helningskart, datert 20.05.2022 
11. Sammendrag av merknader, datert 12.08.2019 
12. Plankart med geometri, datert, 20.05.2022 
13. Planprogram, datert 16.08.20109 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å legge 
detaljregulering for Haugan BF2 og BF3 med plankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ut 
til offentlig ettersyn i seks uker.  

Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i plankartet fra forslagsstiller: 

- areal til fritidsbebyggelse (BF) under hensynssone H_190_1 (sikringssone) endres til  
friluftsformål (LF) 

- vegetasjonsskjermområdet, GV3, skal ha hensynssone H310_1 – ras- og skredfare 
- eiendomsgrensene/formålsgrensene skal før endelig vedtak av reguleringsplanen være mer 

rettlinjet 
- Vegen SV3 må legges om slik at vegen og skråningsutslaget ikke kommer i konflikt med 

hensynssonen H_190. Den bør også legges slik at den ikke ligger i terreng brattere enn 1:3. 
 
Kommunedirektøren sitt forslag til endringer i planbestemmelsene kommer frem av eget vedlegg 
som viser endringene i blå skrift. 
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Saksutredning og vurdering: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på oppdrag fra Moseteråsen 
AS. 

BELIGGENHETEN 
Haugan BF2 og BF3 ligger sør for Lisetra og Hornsjøvegen, og nord for allerede etablert bebyggelse på 
Haugan. 

  
Figur 1: Oversiktskart. Aktuell plan markert med rød sirkel. 

  
Figur 2: Detaljkart. Aktuell plan markert med rød 
omramming. 

 

PLANSTATUS 
Området er dels vist som fremtidig utbyggingsområde H4 Lisetra sør, og dels som LNF-områder, i 
kommunedelplan for Øyer sør (2007). Planforslaget er således ikke i tråd med overordnet plan, og 
det har blitt utarbeidet planprogram og utført konsekvensutredning. 

PLANENS FORMÅL 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger. 

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
Oppstartsmøte med Øyer kommune ble avholdt 10.8.2018, og planoppstart ble varslet 3.2.2019. 
Planprogram, revidert iht. innkomne høringsuttalelser, ble vedtatt av planutvalget i Øyer kommune 
17.9.2019. Se tabell i planbeskrivelsens pkt. 2.1 for detaljert tidslinje. 

Innkomne merknader er oppsummert i eget vedlegg, med beskrivelse av hvordan planen hensyntar 
dem. 

FORSLAGSSTILLERS PLANFORSLAG 
Planområdet er på ca. 135 mål, og hovedinnhold i planen er fritidsbebyggelse, grønnstruktur, 
infrastruktur og skiløypetrasé. Det er satt av hensynssoner H190 – Flomvei og H320 – Flomfare. Til et 
eksisterende kulturminne er det tegnet inn et bestemmelsesområde, med krav om nærmere 
undersøkelser og vurderinger før tiltak. 

 

Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen er angitt i reguleringsbestemmelsene under pkt. 2.2. Området er planlagt med inntil 
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138 boenheter. For H4 Lisetra sør var det i KDP Øyer sør anslått 150-200 hytter totalt for hele 
Haugan-området.  

 

 
Landskap og tilpasning 
Ut fra overflatemodell med 5p/m2 er det utarbeidet helningskart. Deler av planområdet er brattere 
enn 1:3. I Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse anbefales det at terreng brattere enn 1:4 
ikke bør bygges ut, at områder med fall mellom 1:4 og 1:6 kan bygges ut med bygninger som tar 
spesielle hensyn til terrengtilpasning. I bestemmelsene til kommunedelplanen fra 2007 er det angitt 
at terreng med større helning enn 1:5 ikke bør bebygges og at terreng brattere enn 1:3 ikke må 
bebygges. 

Det er tilstrebet å holde hovedtyngden av bebyggelsen innenfor områder som er slakere enn 1:5, 
men noen områder med helning opp til 1:3 er da også planlagt som byggeområder. Byggeområdene 
er plassert etter nærmere vurderinger i 3D-modell mv og i samspill med utredning av flom- og 
skredfare ved Skred AS. 

Den gjeldende kommunedelplanen for Øyer sør viser til en rekke byggeområder i terreng med 
helning brattere enn 1:5, opp mot 1:3. 

En god arealutnyttelse i områder som allerede har etablert infrastruktur som veger, el/tele, vann- og 
avløpsanlegg, alpinanlegg, løypenett og annen tung tilrettelegging for friluftsliv er i tråd med føringer 
og forventinger fra overordnede myndigheter. Øyer kommune har anbefalt utnyttelse av terreng opp 
til 1:3 i andre nyere planer, f.eks. reg.planene for Storsteinslia, Bjørgesætra og Haugan Vest 2. 
Sistnevnte grenser inn til denne plan. 

Flom, overvann og skred 
Planområdet ligger innenfor NVE sine aktsomhetssoner for jord- og flomskred, og er utredet med 
tanke på skred- og flomfare og behov for overvannshåndtering. Egen rapport (Skred AS, 30.06.21) 
foreligger.  

Maksimal vannføring ut av feltet er vurdert å kunne øke med ca. 190 lit/sek etter at feltet er bygd ut. 
Feltet har avrenning til Mosåa. Det er funnet at en flomtopp fra planområdet nede ved bebyggelsen 
rundt Mosåa ved sentrum vil kulminere 5 timer før den langt større flomtoppen fra Mosåas 
nedbørfelt ellers. En fordrøyning av avrenning fra planområdet (i f.eks. 5 timer) vil da kunne gjøre at 
flomtoppene vil treffe mer samtidig og da øke den totale flomtoppen i Mosåa lenger nede. Se figur 
på side 26 i planbeskrivelsen. Ut fra dette konkluderer Skred AS med at fordrøyning ikke anbefales, 
slik at man heller oppnår at flomtoppen fra planområdet kommer ned til Lågen før flomtoppen fra 
Mosåa for øvrig kommer. Siden slike vurderinger alltid er forbundet med usikkerhet, er det likevel 
innregulert noen områder med formål Kombinert grønnstruktur / fordrøyning (GAA), slik at det her 
vil være satt av arealer til å etablere fordrøyningsanlegg hvis fremtiden likevel skulle vise at det blir 
behov for dette. 

I gjeldende planforslag er det lagt hensynssone H320 Flomfare der flomfarevurderingen fra Skred AS 
viser at det er flomfare. Kantvegetasjon har betydning både som økosystem, landskapselement og 
erosjonsvern, og vannressursloven sier at det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring 
skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte. I NVE sin veileder fra 2019 heter det at 
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formålet med bestemmelsen er at det skal opprettholdes en naturlig kantvegetasjon som ivaretar de 
økologiske funksjonene til kantvegetasjonen. Kommunedirektøren krevde at bredden på 
kantvegetasjonen må være minimum seks meter på hver side av vassdragene i planområdet, og at 
dette må vises med annet formål enn utbygging i plankartet, samt at bestemmelsene må inneholde 
at det ikke er tillatt å gjøre inngrep i disse områdene. Hensynssonen i gjeldende planforslag er 
minimum seks meter bred på hver side av vassdraget, og pkt. 6.2 i bestemmelsene lyder: 

Områder merket H320 er fareområde for flom i vassdrag. Innen sonen tillates ingen tiltak 
etter pbl §1-6, annet enn nødvendig sikring mot erosjon. Øvrige tiltak som påvirker 
vassdraget tillates ikke, annet enn vedlikehold av vannstreng og kantsoner ved fjerning av 
masser/ slam som bygger seg opp, samt opprensking av drivgods og kvist. 

Det er også satt av hensynssone H190 for sikring av flomvei langs to øvrige senkninger i terrenget, 
der vann vil gå i en flomsituasjon. Bestemmelsen til H190 lyder 

6.1 Områder merket H190 er sikringssone for flomvei. Innen sonen tillates ingen tiltak etter 
pbl §1-6, annet enn nødvendig sikring mot erosjon. 

Bestemmelsen er tydelig, men for å ytterligere redusere sjansen for tiltak eller inngrep i sonen mener 
kommunedirektøren at arealformål under hensynssone H190 må endres til LF. 

Veg SV3 er lagt inn i hensynssonen H_190 for flomveg i en sving med skrådningsutslag som dekker 
nesten hele bredden av hensynssonen. Bygging av vegen kan ikke skje uten at den kommer i konflikt 
med hensynssonen, og bestemmelsene knyttet til denne. Kommunedirektøren merker seg også at 
den aktuelle svingen er lagt i terreng som er brattere enn 1:3. Dette gir store skråningsutslag for 
vegen, og terrenginngrepene blir store. 

Før planen kan legges ut på høring tilrår kommunedirektøren at vegen SV3 omarbeides slik at 
den ikke kommer i konflikt med hensynssonen H_190. Den bør heller ikke legges slik at den 
legges i terreng som er brattere enn 1:3, med de skråningsutslag det gir.  

Det er tatt inn i bestemmelsene at overvann skal håndteres lokalt, og at stikkrenner, ledevoller og 
andre tiltak for overvannshåndtering skal baseres på skred- og flomfarevurderingen fra Skred AS, 
samt «Overvannsplan Haugan BF2 og 3» med vedlegg G01. Her fremgår blant annet plassering og 
dimensjoner på stikkrenner. 

Den årlige sannsynligheten for snø-, sørpe- og fjell- og løsmasseskred vurderes å være mindre enn 
1/1000. I to mindre deler av planområdet vurderes det at faren for løsmasseskred vil øke dersom 
skogen felles, og i et tidligere planforslag var disse to områdene avsatt til vegetasjonsskjerm, der 
skogen skulle bli stående. Kommunedirektøren ytret bekymring for at de to områdene var så små at 
skogen i dem ikke ville tåle kraftig vind dersom tilgrensende skog ble hugget, og ba om en uavhengig 
vurdering av dette. I gjeldende planforslag er et mye større område lagt inn som vegetasjonsskjerm 
GV3, og pkt. 4.2 i bestemmelsene lyder: 

Områder merket GV er vegetasjonsskjerm. I disse områdene skal skogen beholdes som sikring mot 
løsmasseskred, kfr rapport «Skred- og flomfarevurdering» fra Skred AS datert 3.6.2021 som er 
vedlagt planen. Det tillates ikke tiltak innenfor hensynssonen uten dokumentasjon på at 
tilfredsstillende sikkerhet mot ras/skred er ivaretatt og at tiltaket ikke medfører økt skredfare for 
tredjepart. Dette gjelder også tiltak som ikke omfattes av plan- og bygningsloven. 
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Figur 3: Skredfarevurderingen sier at dersom skogen 
innenfor de to blå polygonene forsvinner, vil faren 
for løsmasseskred øke. I tidligere planforslag var de 
to områdene avsatt til vegetasjonsskjerm. Figur: 
Skred AS 

  
Figur 4: I gjeldende planforslag er et mye større område avsatt 
til vegetasjonsskjerm, GV3. (Bygningen markert med rødt er 
den samme som i Figur 3.) 

 

Kommunedirektøren mener at det aktuelle GV-området, GV3, må avsettes som hensynssone H310 
ras- og skredfare. Plasseringen av benevnelsen GV3 i plankartet, må også flyttes så det blir entydig 
hvilket areal dette gjelder. Kommunedirektøren foreslår følgende tekst til bestemmelse, og pkt. 6.3 i 
bestemmelsene lyder: 

Innenfor hensynssone H310_1 er det ikke tillatt med flatehogst eller byggetiltak. Det skal utarbeides 
en skjøtselsplan for å sikre skogen som skreddempende tiltak. 
 

Utnyttelse, parkering 

Kommunedirektøren har funnet å presisere bestemmelser vedrørende parkering. 
Kommunedirektøren har også endret forslagsstillers forslag til bestemmelser mht BYA, og disse er nå 
tilpasset bestemmelser fra nyere reguleringsplaner i Hafjell. Pkt. 2.4 i bestemmelsene lyder nå slik: 

BYA skal ikke overstige 20 % av tomtens areal. Samlet bygningsmasse skal ikke overstige 204 m2 BYA. 
Anneks skal ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Det 
skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til parkering på 
terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det ikke bygges garasje. 
 
I tilknytning til den enkelte bygning kan det, i tillegg, oppføres terrasse uten takoverbygg på inntil 
30% av bygningens BYA. 
 
Som en følge av dette, må tabell 2.2 endres før utleggelse til høring og offentlig ettersyn. 
 
Vann og avløp 

I planbestemmelsene har kommunedirektøren gjort følgende tilføyelser mht vann og avløp. Pkt. 1.7 i 
bestemmelsene er tilføyd følgende ordlyd: 

Ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Byggeavstand fra offentlige vann- og 
avløpsledninger er fastsatt i kommunal VA-norm. Utbygger må selv ta hånd om all prosjektering og 
omkostninger for utbygging av vann- og avløpsnett. Planer skal godkjennes av Øyer kommunes VVA-
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avdeling før igangsetting av arbeidene. 
 
Det er også lagt inn følgende rekkefølgebestemmelse i pkt 8.3: 
Utbygging av VA-nett innenfor planområdet i hht helhetlig plan, må være gjennomført før 
fritidsboliger (innenfor planområdet) kan tas i bruk. Helhetlig VA-plan skal godkjennes av Øyer 
kommune. 
Tillatelse til tiltak i planområdet kan bli gitt trinnvis i tråd med føringer i nevnte helhetlige plan for VA. 
Før fritidsboliger kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt innen hvert 
delområde som bygges ut og anlegget skal være satt i drift og overtatt av kommunen. 
 

Klima og energi 
Tre skal være hovedmateriale for all bebyggelse. Stedegen stein skal benyttes ved behov for murer 
og annet. Det er satt krav om at alle boenheter skal ha en strømtilførsel som muliggjør lading av én 
elbil.  

Samlet energibruk for boenhetene er beregnet til 3 100 000 kWh. For å redusere strømforbruket er 
det for leilighetsbygg krav om energibrønn som dekker en hoveddel av oppvarmingsbehovet. Dette 
vil gjøre at behovet for levert strøm reduseres. 

1. juli 2022 kom det krav om klimagassregnskap for boligblokker (og yrkesbygg), i TEK17 § 17-1. 
Boligblokk regnes som alle boliger som ikke er definert som småhus. Kravet er gitt med en 
overgangsperiode på ett år, og i byggesøknader som sendes kommunen før 1. juli 2023 kan 
tiltakshaver derfor velge om klimagassregnskap skal utarbeides eller ikke. Slik kommunedirektøren 
forstår hensikten med forskriftsendringen, er den å sørge for at hele eiendoms- og byggenæringen 
får et mer bevist forhold til klimagassutslipp og hvor utslippskutt kan oppnås. 

Mange av de større aktørene har allerede i flere år utarbeidet klimagassregnskap for 
byggeprosjekter, og kompetansen finnes både hos disse, hos mange av rådgiverselskapene, og i noen 
av kommunene – blant annet Øyer. Noen hytteprodusenter har også gjort klimagassberegninger for 
enkelte av sine modeller. Kommunedirektøren mener det er i tråd med Øyer kommune sitt ønske om 
å bli en klimanøytral hyttedestinasjon, å vedta at klimagassregnskap skal leveres også ved eventuelle 
byggesøknader før 1. juli 2023, og at et slikt vedtak er innenfor det politiske handlingsrommet. 

Kommunedirektørens forslag til tilføyelse i bestemmelse 11.1: 

Ved byggesøknad skal det leveres klimagassregnskap iht. TEK17 § 17-1 for alle bygninger som 
ikke defineres som småhus. Dette gjelder også fritidsbebyggelse. Klimagassregnskapet bør bli 
utarbeidet tidlig i prosjekteringsfasen og resultatene bør brukes aktivt for å redusere 
klimagassutslippet i prosjekteringsprosessen og utførelsesprosessen. 

 

Tilrettelegging for økt bruk av treverk i konstruksjoner: 
Planforslaget har fra start av vært innrettet mot bruk av treverk som hovedmateriale i bygninger, og 
bestemmelsenes pkt. 2.1 sier at tre skal være hovedmateriale for all bebyggelse (…). For å legge til 
rette for ytterligere bruk av treverk, spilte kommunedirektøren inn forslag til at det kunne tillates 
høyere møne- og gesimshøyder ved bruk av etasjeskillere i tre. Forslaget er tatt til følge i gjeldende 
planforslag, og pkt. 2.3 i bestemmelse lyder: 

 

Fritidsleiligheter i flere etasjeplan: 
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….. 

Innenfor områdene kan oppføres leilighetsbygg i inntil 2 etasjer, med BYA som angitt i tabell i 
pkt 2.1. Maksimal BYA for det enkelte bygg er 250 m2. Maksimal mønehøyde er 8,65m og 
maksimal gesimshøyde er 6,70m. Ved bruk av etasjeskillere i tre tillates møne- og 
gesimshøyder 0,6 m høyere enn dette. Bygninger skal ha saltak med møneretning langsmed 
høydekurvene. 

……. 

Bruk av solceller til strømproduksjon, og solfangere til oppvarming av vann, kan være positivt både 
med tanke på klimagassutslipp og redusert belastning på forsyningsnettet. Forbudet mot 
reflekterende materialer står i konflikt med installasjon av solceller og solfangere, og derfor foreslår 
kommunedirektøren at slike installasjoner unntas fra forbudet. Installasjon bør like fullt først kunne 
skje etter søknad, blant annet fordi omfang av refleksjon mot omkringliggende områder må 
vurderes. Forslag til nytt avsnitt i pkt. 2.1 i bestemmelsene lyder: 

Forbudet mot reflekterende materialer er ikke til hinder for at kommunen etter søknad kan tillate 
solceller og solfangere. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Planområdet inneholder et registrert kulturminne; et jernvinneanlegg (ID 141162), som er regulert til 
bevaring inkludert hensynssone. Frigivelse av kulturminnet har vært diskutert med fylkeskommunen, 
som i merknad til planprogrammet opplyste at en frigivelse kunne anbefales overfor Riksantikvaren. 
Dette vil i så fall bety at kulturminnet trolig vil bli gravd ut og fjernet. 

Fylkeskommunen har uttalt at man i forbindelse med dette kan vurdere muligheter for å finne andre 
jernvinneanlegg i Øyer som er bedre egnet til formidling og samtidig er mindre utsatt for slitasje og 
annen påvirkning. Dette kan gjøres ved å gjennomgå lignende registrerte kulturminner i et samarbeid 
mellom fylkeskommunen og Øyer kommune. 

Det antas at en slik vurdering vil bli foretatt av Innlandet fylkeskommune i forbindelse med offentlig 
ettersyn av planforslaget og at dette blir oppsummert i fylkeskommunens uttalelse. Verdisetting og 
vurdering av konsekvens blir da opp til fylkeskommunen. På grunnlag av fylkeskommunens uttalelse 
ved oppstart og høring av planprogram antar forslagsstiller at omreguleringen vil være akseptabel. 
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Figur 5: Kulturminne ID 141162 med hensynssone. 

 

Figur 6: Stiplet oval viser bestemmelsesområdet som er tilknyttet kulturminnet. 

Kommunedirektøren deler kulturminnemyndighetens syn på at det kan finnes jernvinneanlegg som 
er bedre egnet til formidling, og er positiv til et samarbeid om å identifisere disse. Det understrekes 
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at kommunedirektøren ikke mener at det er uproblematisk å fjerne kulturminnet. Særlig når man 
også tar med i vurderingen at områdene BF3-12 og BF3-13 ligger omkranset av områder med fare for 
flom, blir det viktig å vurdere kost-nytte ved tiltaket. Målsetningen om effektiv arealutnyttelse taler 
for at byggeområder som er risikovurdert og funnet trygge å bebygge, skal kunne bygges ut. 
 
Gjerder 
Forslagsstiller ønsker bestemmelser om inngjerding med inntil 70 løpemeter gjerde for enkelthytter, 
og inntil 100 løpemeter gjerde for bygg med mer enn en boenhet. Det foreslås bestemmelser for 
utforming av gjerdene, vedlikehold, avstand til nabotomt, m.m. Kommunedirektøren ser hen til 
kommunedelplanens bestemmelse 1.6.4 om at oppføring ikke er tillatt, med unntak av 
sikringsgjerder og ledegjerder der spesielle forhold gjør gjerding nødvendig, og foreslår følgende 
bestemmelser som erstatning for forslagsstiller sine: 

1.4 Gjerder og levegger: 

Oppføring av gjerder er ikke tillatt, med unntak for der det må sikres i bratt og farlig terreng.  

Gjerder skal være i form av skigarder med maks. høyde 1,40m. Søknad skal sendes til og 
godkjennes av Øyer kommune. Portaler er ikke tillatt. 

Sikringstiltak langs veg skal være iht. Statens vegvesens normaler og settes opp i henhold til 
spesifikasjoner fra leverandør. 

Ved bygning kan det tillates en lévegg per boenhet. Léveggen skal være festet til 
bygningsveggen og bygges sammen med terrassen. Det skal benyttes samme materialer og 
farger som på hytta. Maksimal lengde og høyde på léveggen er inntil 3 m lengde og 1,3 m 
høyde. Frittstående levegger er ikke tillatt. 

 

Plankartet – tomtegrenser 
I gjeldende forslag til plankart er flere tomtegrenser, og særlig hensynssone H320 flomfare, inntegnet 
på en måte som skaper veldig mange innmålingspunkter. Særlig gjelder dette der det er tegnet inn 
buede former. En nøyaktig angivelse av hensynssonen er i seg selv positivt, men fordi det ikke er noe 
i veien for at tomter og hensynssoner kan overlappe, så lenge byggegrensen havner utenfor 
hensynssonen, ønsker kommunedirektøren at plankartet revideres med rettere tomtegrenser. 
Eksempel på hvordan dette kan løses er vist i Figur 7: Eksempel på overlappende tomt og hensynssone. 

. 
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Figur 7: Eksempel på overlappende tomt og hensynssone. 

 

ROS-analyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som eget vedlegg til planen. Analysen 
konkluderer med at det er uakseptabel risiko knyttet til store nedbørsmengder, flom i vassdrag, 
urban flom/overvann, og radon, og at tiltak må iverksettes. 
 
Det er tatt inn i bestemmelsene at tiltak for overvannshåndtering, stikkrenner, ledevoller og andre 
tiltak for overvannshåndtering skal baseres på skred- og flomfarevurderingen fra Skred AS, samt 
«Overvannsplan Haugan BF2 og 3» med vedlegg G01. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, PlanID 201704, ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i 
minimum seks uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende hoveddokumenter: 

a. Plankart, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 
- areal til fritidsbebyggelse (BF) under hensynssone H_190_1 (sikringssone) endres til 

friluftsformål (LF) 

- vegetasjonsskjermområdet, GV3, skal ha hensynssone H310_1 – ras- og skredfare 
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- eiendomsgrensene/formålsgrensene skal før endelig vedtak av reguleringsplanen 
være mer rettlinjet 

- Vegen SV3 skal flyttes slik at vegen og skråningsutslag ikke kommer i konflikt med 
hensynssone H_190, og bør også legges lik at den ikke ligger i terreng brattere enn 
1:3. 
 

b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 11.09.2022 (med endringer). 
- Tabell 2.2 skal oppdateres før utleggelse til høring og offentlig ettersyn 

c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør 
 


