
B – 1 
Lillehammer kommune 
Byggesak 
Postboks 986 
2626 LILLEHAMMER 
 
 
Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
plan- og bygningsloven, jf. kap. 19 i loven. 

Søknaden gjelder: 
Gnr. 88 bnr. 62, Øvre Heståsen 2, 2612 SJUSJØEN og  
gnr. 89 bnr. 8, Øvre Heståsen 4, 2612 SJUSJØEN. 
 
Kort beskrivelse av tiltaket: 
Begge hyttene har adkomst fra Ringsaker kommune via Øvre Heståsen. Det ble etablert 
adkomstveg til Øvre Heståsen 4 fra Øvre Heståsen 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 søkes dispensasjon fra følgende plan/ bestemmelse: 
Gnr. 202 bnr. 1 er ikke regulert. I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til LNF-
område (Landbruk, natur og friluftsliv). Adkomstveg til fritidsboligene er ikke i tråd med 
gjeldende arealformål for området. Det søkes derfor om dispensasjon for tiltakene. 
 
Begrunnelse av søknaden: 
Øvre Heståsen er vinterbrøytet og adkomstvegene er etablert med bakgrunn i at eierne av begge 
fritidsboligene hadde ønske om å bedre tilgjengeligheten til sine eiendommer. Adkomstvegene er 
avklart med Statskog. 
 
Lovgrunnlaget: 
Plan- og bygningsloven § 19-2, første til fjerde ledd setter følgende vilkår for dispensasjon:  
«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, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 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: 
Adkomstvegene går over LNF-formål i en lengde av henholdsvis ca 40 meter for 88/62 og  
ca 25 meter for 89/8. Arealet består av glissen fjellskog av lav bonitet.  
 
Det er verken dyrket eller dyrkbar mark som er berørt av tiltaket og det er etter vår vurdering 
ikke behov for behandling etter jordlovens bestemmelser. Tiltakene vil ikke ha noen 
skogbruksmessig verdi, men kun ha formål som hytteveg og skal følgelig ikke behandles etter 
Iandbruksvegforskriften. Tiltaket vil ha en svært begrenset konsekvens for avkastningsverdien til 
Statskog sin eiendom eller for andre driftsrelaterte forhold.



 
 
 
Hensyn til lovens formålsbestemmelse:  
Vegene vil ikke komme i konflikt med barn og unges oppvekstvilkår og heller ikke krav om 
utforming til omgivelsene i vesentlig grad.  
 
Hensyn til bestemmelsen det søkes dispensasjon fra:  
Kommuneplanens arealdel i LNF område skal ivareta hensynet til friluftsliv samt natur- og 
landbruksformål. Vegene vil ikke tilsidesette friluftsinteresser i området i og med at vegene kan 
brukes av allmennheten.  
 
Vegene etableres som kjøreveger og vil ikke berøre dyrket mark eller dyrkbar mark og vil ha 
begrenset konsekvens for landbrukseiendommen.  
 
En er ikke kjent med at registrerte naturverdier blir berørt av tiltaket.  
 
Fordeler og ulemper ved dispensasjon:  
Ulempene i denne saken er i hovedsak knyttet til hensynene bak bestemmelsen i 
kommuneplanens arealdel 2.9 om LNF. Det er en ulempe ved å gi tillatelse til tiltak som ikke er i 
tråd med planen, blant annet ved at dette kan skape presedens, og dermed undergrave planen som 
beslutningsgrunnlag. Det er også en ulempe at tiltaket vil medføre inngrep i naturlandskapet.  
 
Fordelene ved denne dispensasjonen er i hovedsak at den bedrer tilgjengeligheten for eierne av 
fritidsboligene. Vegen blir tilknyttet eksisterende infrastruktur i området, og med bakgrunn av 
samfunnets utvikling /endringer bør det også være muligheter for å opparbeide adkomst for 
eksisterende fritidsboliger over LNF områder.  
 
Generelt kan økt tilgjengelighet i områder som allerede er tatt i bruk til fritidsbebyggelse gi 
bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur og redusere behovet for å ta i bruk nye områder til 
utbygging. Dette er samfunnsmessig fornuftig og i tråd med føringer fra overordnede 
myndigheter. 
 
Vi vurderer fordelene til å være større enn ulempene.  
 
Naturmangfoldloven:  
Forholdet til naturmangfoldloven er vurdert og det er ikke registrert naturverdier i kommunens 
temadatabase som blir berørt av tiltaket.  
 
 
 
Vedlegg 

Situasjonsplan       vedlegg: D1 – D2  

Varsling av naboer/ gjenboere    vedlegg nr: C1 – C2  
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