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Uttalelse til høring - Øyer - dispensasjon - kommuneplan - oppføring av 
helårsveg gbnr 16/1 - tiltakshaver: Ole Erlend Kester Moe 

Vi viser til kommunens oversendelse datert 26.09.2022 med høring av søknad om dispensasjon jf. 
plan- og bygningsloven (pbl) § 19-1. 
  
Bakgrunn 
Søknaden gjelder etablering av helårsvei til Mosetra og Svegårdssetra. Setereierne ønsker ikke å 
vinterbrøyte eksisterende setervei, og vil bygge en ny veiforbindelse som er kortere og gjør det 
enklere å etablere helårs veiforbindelse. Brøyting av eksisterende setervei vil medføre slitasje og 
belastning på denne, samt at det vil innebære kryssing av hovedlangrennsløypa forbi Mosetra. 
 
Tiltaket ligger innenfor reguleringsplan for Mosetertoppen, innenfor område regulert til jord- og 
skogbruk og spesialområde bevaring av landskap og vegetasjon. Planbestemmelsene gir føringer om 
at kulturlandskapet skal bevares. 
 

Kommunens foreløpige vurdering 
Kommunen har oversendt en grundig vurdering av saken. 
 
Landbrukskontoret har vurdert at formålet med gjennomføring av tiltaket, vinterbruk av seterhus, 
ikke utelukkende ligger innenfor LNF-formålet (nødvendig for landbruksdriften), og at veitiltaket 
dermed ikke kan behandles etter landbruksveiforskrifta. De anbefaler at det tilstrebes andre 
løsninger, og legger vekt på at tiltaket gir inngrep i et område hvor det gjenstår lite 
sammenhengende landbruksareal. 
 
Kommunens administrasjon fraråder at det gis tillatelse til tiltaket. Det er foreløpig vurdert at tiltaket 
vil sette hensynet bak bestemmelsene i reguleringsplanen vesentlig til side, og at det dermed ikke er 
grunnlag for å kunne gi dispensasjon. Det er også gjort en foreløpig vurdering av fordeler og 
ulemper ved tiltaket. Administrasjonen anbefaler at søknaden avslås, og at alternativ løsning velges. 
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Statsforvalterens vurdering 
Statsforvalterens rolle i plansaker er å se til at nasjonale og vesentlige regionale interesser innafor 
våre fagområder blir ivaretatt. Vi har vurdert saken, og har følgende merknader til søknaden: 
  
For at kommunen skal kunne gi dispensasjon, må lovens vilkår i pbl § 19-2 være oppfylt. Dette vil si: 

– at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i formålsbestemmelsen 
eller nasjonale eller regionale interesser, ikke blir vesentlig satt til side, og 

– at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

  
Kommunens vurderinger av disse punktene skal legges til grunn for vedtaket i saken. For nærmere 
veiledning om behandling av dispensasjonssaker, viser vi til vårt rundskriv om behandling av 
dispensasjonssaker, revidert september 2021. 
 
Kommunen har vurdert tiltaket etter naturmangfoldlovens prinsipper for offentlige 
beslutningstaking, jf. nml §§ 8-12.  Det er vurdert at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, basert på 
tilgjengelig informasjon om naturverdier i området. 
 
Etablering av ny vei vil stykke opp et skogsareal, som er omkranset av regulerte utbyggingsområder. 
Skogsarealet som er regulert til landbruk og til bevaring, fungerer som en vegetasjonsskjerm rundt 
det dyrka arealet på seterområdet, og mot hyttefeltene. Vi støtter kommunens vurdering av at 
bevaring av det resterende skogsarealet er et viktig hensyn. Det bidrar blant annet til å redusere 
faren for drifts- og miljømessige ulemper knyttet til fortsatt drift av jordbruksarealet på setra. 
  
Innvilgelse av 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. Vi 
forventer at kommunen vurderer eventuell presedensvirkning av en tillatelse. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jørn Karlsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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