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 VEDR. MOSETERTOPPEN – VEG TIL MOSÆTRA, SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK: 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 

 

 

Bakgrunn: 

Det er ønskelig med en helårsvegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra, uten å starte med 

vinterbrøyting av den nåværende setervegen veg fra nordvest. Det søkes derfor om tillatelse til tiltak etter 

pbl §21-2. Nabovarsel ble sendt ut 11.3.2022 og det er ikke kommet inn merknader.  

Tiltaket kan anses å være i strid med formålet bevaring av kulturlandskapet og det søkes derfor om 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 

 

Kort beskrivelse av tiltaket:  

Det søkes etablert veg inn fra eksisterende veg ved Mosetertoppen sentrum og inn til den eksisterende 

vegen til Svegårdssætra som i dag går fra Mosætervegen/Utsikten i nordøst og forbi Mosætra. Vegen vil bli  

ca. 200m lang og med bredde 5m slik at den blir godt brukelig til landbrukstransport. 

 

 

 Plankart 

Hensikten med tiltaket er å oppnå helårs vegforbindelse til begge setrene uten å vinterbrøyte den 

eksisterende setervegen, samt gi bedre framkommelighet for transport i forbindelse med landbruksdrift. 

Plassering av avkjørsel fra eksisterende veg er vist i reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum vedtatt 

24.2.2022 og tiltaket er således i tråd med denne planen. 

 

Hva søknaden formelt gjelder: 

Søknaden gjelder dispensasjon etter pbl kap. 19, fra Reguleringsplan 118 Mosetertoppen, vedtatt av 

Kommunestyret 5.10.2009, sak nr. 30/09. Etablering av landbruksveg vil kunne anses å være i tråd med 

arealformålet som er Landbruk, område L, bestemmelsenes pkt 5.1 Gjennom bestemmelsenes pkt 6.9 er 

området også regulert til «spesialområde kombinert formål landbruk og bevaring», hvorfra det søkes 

dispensasjon.  
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Begrunnelse for søknaden: 

Eierne av setrene ønsker bedre framkommelighet for maskiner i landbruksdriften, tidligere tilgang til 

landbruksarealer på våren, samt adgang til setrene på vinteren. Brøyting av eksisterende veg vil innebære 

brøyting av hhv. 500m for Mosætra og 770m for Svegårdssætra. Etablering av den omsøkte vegen vil 

redusere dette til ca. 270m for Svegårdssætra mens lengde for Mosætra blir omtrent den samme. Den 

eksisterende vegen krysser dessuten hovedlangrennsløypa forbi Mosætra, slik at brøyting vil skape et 

konfliktpunkt her, som blir eliminert med den nye vegen. Brøyting vil også medføre slitasje og belastning på 

den eksisterende gamle setervegen.     

 

Konsekvenser for de hensyn gjeldende plan skal ivareta: 

• I bestemmelsen for kombinert formål landbruk og bevaring står følgende: 

o «Kulturlandskapet skal bevares. De overordnede strukturer skal bevares som åpent 

jordbruksareal med kantsoner og åpent bekkedrag.» 

o Vegen legges gjennom skogen sør for Svegårdssætra. De åpne jordbruksarealene berøres 

ikke og det blir fortsatt et skogbelte på mellom 30 og 40 meter fra jordbruksarealet / tunet 

på Svegårdssætra og vegen. Det vurderes at bestemmelsens krav fortsatt vil være 

ivaretatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Øvrig: 

o Dispensasjon innebærer ikke endringer for bestemmelsen til arealformålet Landbruk. 

o Vi kan ikke se at dispensasjon vil ha konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet ift gjeldende plan. 

 

Fordeler ved å gi dispensasjon: 

• Eierne av setrene får bedre transportforhold for landbruksdriften. 

• Ressursbruk til brøyting vil bli redusert, spesielt for Svegårdssætra, men også for miljøet. 

• Eierne vil komme til landbruksområdene tidligere på våren enn i dag når det brøytes. 

• Eierne av setrene får tilgang til områdene på vinterstid. 

• Konflikt med kryssing av skiløype ved brøyting unngås. 

• De østligste ca. 500m av den gamle setervegen spares for landbrukstransport og brøyting. 

 

Ulemper: 

• Søker kan ikke se vesentlige ulemper ved forslaget, bl.a. siden vernebestemmelsens krav fortsatt 

vil være ivaretatt. 

 
  

 
Omtrentlig plassering, se detaljer i figur på neste side. 
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Oppsummering: 

Ift pbl § 19-2 kan vi ikke se at planlagt tiltak vil ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn 

sammenliknet med å opprettholde dagens situasjon. 

Hensynene bak planen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt.  

Vi antar da at en samlet vurdering vil tilsi at fordelene med å gi dispensasjon er være større enn ulempene. 

Det er vanskelig å se ulemper av betydning. 

Det er de berørte grunneiere som er tiltakshavere. Naboer har ikke merknader til søknaden. Vi ser ikke at 

endringene vil ha konsekvenser for andre.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tor Christensen 

 

Structor Lillehammer AS 
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MOSETERTOPPEN – VEG TIL MOSÆTRA 

 

Vedlagt oversendes søknad om tillatelse til tiltak med etablering av ny adkomstveg til Mosætra og 

Svegårdssætra. 

 

Orientering: 

Det er ønskelig med en helårsvegforbindelse til Mosætra og Svegårdssætra, uten å starte med 

vinterbrøyting av nåværende veg fra nordvest. 

 

I medhold av dispensasjon fra reguleringsplan Mosetertoppen sentrum vedtatt av Plan- og miljøutvalget 

i Øyer kommune sak 76/19 den 10.12.2019 og tillatelse til tiltak saksnr. 19/1906-3 den 13.12.2019 er 

det etablert ny veg som grenser inn mot skogsområdet ved Svegårdssætra og Mosætra. Vegen det nå 

søkes om skal ta av fra denne. 

 

Et vilkår i sistnevnte tillatelse var bl.a.: «Før anmodning om ferdigattest skal omreguleringsarbeidet ifm. 

løypetrase omreguleres til veg være kommet så langt at det er innsendt og godkjent komplett 

planforslag for utlegging til offentlig ettersyn.» 

 

Dette ble oppfylt ved vedtak i Plan- og miljøutvalget sak 39/21 den 23.3.2021 der utlegging til offentlig 

ettersyn ble vedtatt. Planen ble endelig vedtatt 24.02.2022. Denne vegen, som omsøkt veg skal ta av 

fra er ferdig etablert. 

 

 
Omtrentlig plassering, se detaljer i figur på neste side. 
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Eierne av setrene ønsker bedre framkommelighet for maskiner i landbruksdriften, tidligere tilgang til 

landbruksarealer på våren, samt adgang til setrene på vinteren. Brøyting av eksisterende veg vil 

innebære brøyting av hhv. 500m for Mosætra og 770m for Svegårdssætra. Etablering av den omsøkte 

vegen vil redusere dette til ca. 270m for Svegårdssætra mens lengde for Mosætra blir omtrent den 

samme. Den eksisterende gamle setervegen krysser dessuten hovedlangrennsløypa forbi Mosætra, slik 

at brøyting vil skape et konfliktpunkt her, som blir eliminert med den nye vegen. Brøyting vil også 

medføre slitasje og belastning på den eksisterende gamle setervegen.     

 

Vegen vil bli ca 200 meter lang og med bredde 5 meter slik at den blir godt brukelig til 

landbrukstransport. 

 

 

 
 Plankart 

 

Nabovarsel ble sendt ut 11.3.2022 og det er ikke kommet inn noen merknader. 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 118 vedlegges, se vedlegg B1. 

 

 
 

 

Med vennlig hilsen  

 

Structor Lillehammer AS 

 

Tor Christensen  




