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DISPENSASJON - OPPARBEIDELSE ADKOMSTVEG 
GNR/BNR 88/62 OG 89/8 - ØVRE HESTÅSEN 2 OG 4 
 
 
Byplansjefens innstilling: 
1.  Det gis dispensasjon fra bestemmelse 2.9.1 i kommuneplanens arealdel 2020-2023 

(2030) til anleggelse av adkomstveg over LNF område for eiendommene på Heståsen 
2 og 4 med Gnr/Bnr. 88/62 og 89/8.    

2.  Dispensasjon gis med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
  
 
  
Vedlegg: 

1. Situasjonskart/Kartutsnitt planområdet, 10.10.2022 
2. Kart veg til 88-62 og 89-8, datert 19.04.2022  
3. Søknad om dispensasjon, datert 26.04.2022 
4. Samtykke til veg- statskog datert 23.10.2014 

 
 
Sammendrag:  

Det søkes dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til anleggelse av adkomstveg til 
hyttene på henholdsvis Øvre Heståsen 2 og 4 gnr/bnr (88/62 og 89/8). Begge vegene er 
allerede anlagt og går over LNF-område uten å være omsøkt og godkjent av kommunen på 
forhånd. Dette ønskes det nå å rydde opp i. Byplansjefen vurderer at det kan gis dispensasjon 
til anleggelse av adkomstveg til begge hyttene uten at dette er i direkte konflikt med LNF-
formålet.     

 

Bakgrunn: 



Begge hyttene har adkomst fra Ringsaker kommune via Øvre Heståsen. Det ble etablert 
adkomstveg til Øvre Heståsen 4 ca. 2010 og til Øvre Heståsen 2 i 2014/2015. 
Adkomstvegene går over eiendommen til Statskog, gnr. 202 bnr. 1. Vegene er ikke tidligere 
omsøkt. For å rette opp i forholdene omsøkes de nå. 

Det ble gitt tillatelse av Statskog (23.10.2014) som er grunneier til å etablere veg over deres 
eiendom. Dette under forutsetning av godkjent tillatelse fra kommunen. Dette ble imidlertid 
ikke omsøkt, og vegene ble oppført uten tillatelse fra kommunen. 

Som et ledd i oppryddingen er det gjennomført makeskifte med Heståsen Hytteeierforening 
d. 07.04.22 for deler av eiendommen på Øvre Heståsen 2 hvor vegen er anlagt. Dette er i 
orden imellom Heståsen hytteforening og nye eiere av Heståsen 2. Dette er ikke i konflikt 
med LNF og området makeskiftet omhandler ligger i regulert område til fritidsbebyggelse. 

 
Fakta:  

Tidslinjen for hendelser i saken:  

2010: Veg oppført over LNF område til Heståsen 4 gnr/bnr (89/8). Denne er ikke omsøkt hos 
kommunen 

23/10 2014: skriftlig tillatelse fra Statskog til å anlegge veg over arealet, forutsatt at dette er 
godkjent hos kommunen.  

2014/2015: Veg oppført over LNF område til Heståsen 2 gnr/bnr (88/62). Denne er ikke 
omsøkt hos kommunen. 

26.04.2022: Søknad om dispensasjon mottas ved Lillehammer kommune 

27.04.2022: Lillehammer kommune mottar melding om nabovarsel i forbindelse med 
dispensasjonssøknad for anleggelse av veg og nabovarsling om makeskifte/arealoverføring 
mellom gnr. 88 & bnr. 62 samt gnr. 82 & bnr. 23.   

Plangrunnlag: 

Kommuneplanens arealdel for Lillehammer, 2020-2023 (2030), vedtatt av kommunestyret 
26.03.2020. 

Forholdet til overordnede planer: 

I overordnet plan er området hvor adkomstvegene er anlagt avsatt til LNF-formål. Tiltaket er 
derfor i strid med arealformål for LNF som er omfattet av et byggeforbud jf. Kap. 2.9.1 i 
Kommuneplanens arealdel. 

Adkomstvegene går over LNF-formål i en lengde av henholdsvis ca. 40 meter for 88/62 og 
ca. 25 meter for 89/8. 

 
Vurdering: 

Dispensasjonsgrunnlag 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset og følger plan- og bygningsloven 
kapittel 19. 



§ 19-2 annet ledd inneholder to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan 
innvilges. 

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2. I tillegg må fordelene ved dispensasjonen være klart større enn ulempene etter en 
samlet 
vurdering. 
 

Dispensasjonen behandles politisk da den kan oppfattes å være av prinsipiell karakter ved å 
skape presedens i fremtidige saker hvor enkelte har tatt seg til rette i LNF område uten 
forutgående godkjenning fra kommunen. Det presiseres at vurdering av søknaden 
underlegges samme behandling som om tiltaket ikke allerede var gjennomført. I kraft av at 
det nå søkes, vitner det om et ønske om å rydde opp. 

Forholdet til LNF-formålet 

Forholdet til Kulturminner og kulturmiljøer:  

- Det er ikke registret kulturminner eller bevaringsverdige kulturmiljøer i området og det 
vurderes som lite sannsynlig at tiltaket vil komme i konflikt med slike hensyn.  

Forholdet til naturmangfold via artsdatabanken:  

- Det er ikke registrert via artsdatabanken at tiltaket kommer i konflikt med flora og 
fauna. Ved befaring er det konstatert at tiltaket ikke berører særlige naturverdier. 
Området består av glissen fjellskog av lav bonitet og tiltaket berører heller ikke myr.      

- Tiltaket anses som et relativt lite inngrep i naturen og naturverdiene på stedet er ikke 
spesielt viktige.   

Forholdet til flom og overvann: 

- Aktsomhetskart for flom fra NVE viser ikke konflikt i området. Det samme gjelder 
kommunens temakart for området. 

Forholdet til landbruk og dyrka mark samt skogsverdi: 

- Arealet er ikke definert som dyrkbar mark, innmarksbeite eller er dyrket og kommer 
derfor heller ikke i konflikt med interesser knyttet til landbruksdrift. Arealet består av 
glissen fjellskog av lav bonitet og tillegges ingen særlig verdi på det berørte område.    

Forholdet til almen ferdsel og friluftsliv generelt: 

- Etablering av en veg vil ikke hindre den allmenne ferdsel og er ikke i konflikt med sti- 
eller løypenettverket i området.  

 
Vurdering av presedens:  

Landskapsinngrepet er lite og tiltaket er ikke i direkte konflikt med de hensyn LNF-formålet 
skal ivareta. Presedensen av tiltaket vil være begrenset med bakgrunn i dette. 

Samlet vurdering av inngrepet:  

Naturverdiene på det på gjeldende arealet anses å ha lite samlet verdi for naturmangfold og 
tiltaket vil kunne etableres uten slik konflikter.   

 



Konklusjon: 

Byplansjefens vurdering er, at det kan gis dispensasjon til etablering av veg til Øvre 
Heståsen 2 og 4. Byplansjefens vurdering er at tiltaket totalt sett har større fordeler enn 
ulemper og ikke vesentlig tilsidesetter de hensyn som LNF formålet skal ivareta.  
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Gunhild Stugaard Michael Andersson 
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