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2022/51 RONDANE - DOVRE NASJONALPARKSTYRE – BOD OG 

PLATTING  

SAKSOPPLYSNINGER 

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har mottatt søknad om å sette opp bod for gassflasker med 

bredde 170 cm, dybde 122 cm og mønehøyde 213 cm i tilknytning til eksisterende seter som 

ligger like ved Grimsdalsvegen. Det er ikke opplyst om setra brukes for landbruksformål, men 

sannsynligvis ikke. I tillegg søkes det om å erstatte skiferheller utenfor seterhuset med en enkel 

treplatting. Størrelsen er ikke oppgitt. Tiltakene er allerede gjennomført, og det søkes nå om 

tillatelse til å beholde tiltakene. 

 

Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

Setra hvor tiltakene ønskes gjennomført ligger inne i nasjonalt villreinområde, ved Verkjessætre i 

Grimsdalen. Retningslinjene for nasjonalt villreinområde sier bl.a. at «Ny utbygging eller andre 

tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde skal unngås». 

 

  
 

Figur 1. Eiendommens plassering er vist med turkis sirkel 



  

 
Figur 2.Bilde av uthus og skiferbelagt område som er utskiftet med platting 

 

 
Behandling av tilsvarende saker i nemnda 
Nemnda har behandlet en tilsvarende søknad om plattinger fra Vulufjell i sak 2020/1 og i sak 

2021/39. Nemnda fattet følgende vedtak i førstnevnte sak: 

 

«Villreinnemnda mener det er positivt at nasjonalparkstyret følger opp kulturminnene i verneområdet. 

Villreinnemndas oppgave er imidlertid å vurdere plattingene i forhold til villreinhensyn. Det er vanskelig 

å se at plattinger av denne størrelsen og uten overbygg vil generere mer ferdsel i området. Ut fra 

villreinhensyn alene, er det ikke forhold som tilsier at plattingene ikke kan bygges (dvs. bestå)». 

 

VURDERING  

Inngrep i nasjonalt villreinområde skal bare unntaksvis skje, jfr. retningslinjene i regionalplanen 

for Rondane-Sølnkletten. Det er her søkt om relativt små tiltak, som ikke vil medføre økning i 

boarealet. 

 

Nemnda har i tidligere saker akseptert plattinger utenfor eksisterende bygg. Det er ikke grunner i 

denne saken til at praksisen skal endres.  

 

Et uthus som omsøkt vil ikke øke boarealet på eiendommen. Det er imidlertid prinsipielt uheldig 

at det settes opp nye bygg i nasjonalt villreinområde før tillatelse er gitt. Bygget ser heller stort ut 

i forhold til formålet om oppbevaring av gassflasker. Fordi bygget ikke medfører en økning i 

boarealet og ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse nær vei, vil imidlertid bygget ha 

ubetydelige konsekvenser for villreinen. Ut fra presedenshensyn og for å unngå lignende 

framtidig praksis, vil det kunne være riktig å behandle dispensasjonen strengt, eventuelt med 

krav om retting til et mindre bygg. 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
Ut fra villreinhensyn har ikke villreinnemnda merknader til at platting beholdes som omsøkt. 



 

Fordi det oppsatte uthuset ikke medfører en økning i boarealet og det ligger i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse nær vei, vil det ha ubetydelige konsekvenser for villreinen. Ut fra 

presedenshensyn og for å unngå lignende framtidig praksis, vil det imidlertid være riktig å 

behandle dispensasjonen strengt, eventuelt med krav om retting til et mindre bygg. 

 

STYRETS BEHANDLING 
Ingen merknader 

 

VEDTAK 
Ut fra villreinhensyn har ikke villreinnemnda merknader til at platting beholdes som omsøkt. 

 

Fordi det oppsatte uthuset ikke medfører en økning i boarealet og det ligger i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse nær vei, vil det ha ubetydelige konsekvenser for villreinen. Ut fra 

presedenshensyn og for å unngå lignende framtidig praksis, vil det imidlertid være riktig å 

behandle dispensasjonen strengt, eventuelt med krav om retting til et mindre bygg. 

 

 

2022/52 ALVDAL - TILBYGG HYTTE, ANNEKS OG BOD (u.off.) 

 

SAKSOPPLYSNINGER 

Alvdal kommune har mottatt søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig, samt nytt anneks og 

uthus på eiendom i Haustdalen. Dagens fritidsbolig har et areal på 63 m2 BRA. Det ønskes et 

tilbygg til dette på 6 m2. Det søkes i tillegg om å bygge et nytt anneks på 31 m2 BRA. Dette skal 

være handicaptilpasset. Eksisterende uthus på 19 m2 BRA ønskes revet og erstattet av et nytt 

med areal 19 m2 BRA. Samlet areal etter utvidelser blir på 119 m2 BRA. 

 

 
Figur 3. Eksisterende og ønsket ny bebyggelse 



 
Figur 4. Plantegning over handicaptilpasset anneks 

 

 

 
 

Figur 5. Rød prikk viser eiendommens plassering 

 

 

Søknaden begrunnes med helsemessige forhold i familien. Det er vedlagt helseattest med 

følgende innhold: 



 
Siden det i tidligere uttalelser er lagt avgjørende vekt på helsemessige forhold ber kommunen 

om høringsinstansenes vurdering på generelt grunnlag av: 

• Hvilke helseforhold kan tillegges avgjørende vekt i forbindelse med dispensasjon?  

• Hvem kan et særskilt helseforhold knyttes til i forbindelse med en dispensasjonssøknad? 

Er det kun eiers helse eller kan det gjelde alle i familien (mor, far, barn)?  

• Hvis forholdet gjelder barns helse skal det være knyttet til barn under myndighetsalder 

eller skal det gjelde alle barn uansett yngre eller eldre enn 18 år, også voksne barn? 

 

Nemndas behandling av tilsvarende saker 

I tilsvarende tidligere saker har Villreinnemda signalisert at det ikke er ønskelig med bebyggelse 

med bruksareal over 90 m2 BRA før det er foretatt en vurdering av lokale utbyggingsrammer. En 

dispensasjon fra kommunen for gnr 20/189, sak 2021/37, ble påklaget fra villreinnemnda. 

Nemnda fikk da medhold, og kommunenes vedtak ble opphevet. 

 

I en enkelt sak (2021/43) (u.off.) gjorde nemnda et unntak, begrunnet i varig funksjonshemming 

(Cerebral parese) og behov for rullestoltilpasning innendørs. 

 

«Villreinnemnda viser til retningslinjene i Regionalplanen for Rondane-Sølnkletten, 5.4., som sier at 

lokale rammer for bebyggelsen i den enkelte buffersone må vurderes konkret. Før en slik analyse er 

gjennomført har nemndas praksis vært å frarå utvidelser som gir et samla areal for eiendommen på 

over 90 m2 BRA i LNF-områder i buffersona. Når kommunene har foretatt en vurdering av lokale 

utbyggingsrammer vil nemnda imidlertid kunne vurdere areal inntil 120 m2, jfr. retningslinjene i 

regionalplanene. 

 

Villreinnemnda har forståelse for at det er behov for handicaptilpasning av bygningsmassen. Det er 

imidlertid en stor bygningsmasse på eiendommen fra før. Erfaringen er at det ved generasjonsskifter 

for eiendommer med to bruksenheter, kan komme søknader om deling av eiendommen, noe som 

seinere fører til søknader om å øke av boarealet. Det er derfor uheldig at det blir to fullverdige 

boenheter på eiendommen. 

 

Kommunen anbefaler i sin foreløpig vurdering at andre løsninger som innebærer tiltak på eksisterende 

bebyggelse vurderes. Villreinnemnda støtter kommunens anbefaling. Ut fra behovet for 

handicaptilpasning kan da utvidelser opp mot 120 m2 vurderes, selv om en samla vurdering av 

utvidelser av eksisterende fritidsbygg ikke er gjennomført». 

 

Kommunene ga seinere dispensasjon til å utvide eksisterende hovedhytte, men ikke til oppføring 

av to fullverdige boenheter.  

 

  



VURDERING 
 

I tidligere dispensasjon, sak 2021/43, var bevegelseshemmingen og rullestolbehovet et faktum da 

søknaden ble sendt. I dette tilfellet er en bevgelseshemming noe som vil kunne ligge fram i tid. 

Som det går fram av legeattetsen er det vanskelig å forutse hvordan sykdomsforløpet vil arte seg. 

Multippel Sklerose- forbundet omtaler prognosen for MS-pasienter slik: 
 

«Det er vanskelig å forutsi sykdomsforløpet for den enkelte. Sykdommen kan utvikle seg svært 

forskjellig fra person til person. Tidligere undersøkelser om forløp ved MS er basert på behandlede 

pasienter, som er fulgt i en årrekke. I dag har vi medisiner som kan bremse sykdomsforløpet. Opp 

mot 25 prosent vil kunne ha minimale motoriske plager etter 20 års sykdom.»  

  https://www.ms.no/fakta-om-ms/hva-er-ms/prognose 

 

Norsk Helseinformatikk viser til at «På 1990-tallet kom medikamenter som kunne bremse 

sykdomsutviklingen, siden den tid er andelen med betydelige gangvansker redusert fra 50% etter 

15 år til 10%». https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/multippel-

sklerose-oversikt/?page=7 

 

Når det gjelder kommunenes forespørsel om hvilke helseforhold kan tillegges avgjørende vekt i 

forbindelse med dispensasjon, så er det etter det nemnda kjenner til, ingen klare regler for dette. 

I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, avsnitt 7.3.1. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-196-motorferdsel-i-utmark/id278801/ er det gjort noen 

avgrensinger i dispensasjonspraksisen for funksjonshemmede: 

«Det kan bare gis tillatelse etter forskriftens § 5 første ledd bokstav b ved varig funksjonshemming. 

Kommunen kan kreve legeerklæring som dokumentasjon. Personer som på grunn av alder eller 

midlertidig sykdom er bevegelseshemmede, går ikke inn under bestemmelsen». (Rundskriv T-1/96 

Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, avsnitt 7.3.1. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-196-motorferdsel-i-utmark/id278801/). 

 

Motorferdsel er et imidlertid et ikke-varig inngrep og en dispensasjon vil gjelde et avgrenset 

tidsrom. En bygning er et varig inngrep, og dispensasjonspraksisen bør derfor være strengere. 

Kommunen diskuterer selv dette i oversendelsesbrevet: 

«En fritidseiendom er fritt omsettelig. Det er derfor ikke uten problem å gi dispensasjon og 

tillatelse til byggetiltak begrunnet i dagens eiers, eller eiers families, helsemessige forhold. 

Eiendommen kan når som helst skifte eier. Dette er utfordrende for kommunen å håndtere sett i lys 

av prinsippet om likebehandling. 

 

Fritidseiendommen ligger i et område med mange bebygde fritidseiendommer, flere av 

fritidsboligene er av eldre dato og oppført i ei tid med andre krav til fritidsboligen enn i dag. En 

dispensasjon for tilbygg her vil kunne utløse tilsvarende søknader fra de øvrige eiendommene i   

området».  

 

Ved generasjonsskifter for eiendommer med to bruksenheter, kan det komme søknader om 

deling av eiendommen, noe som seinere fører til søknader om å øke av boarealet. Det er derfor 

uheldig med to fullverdige boenheter på eiendommen. 

  

https://www.ms.no/fakta-om-ms/hva-er-ms/prognose
https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/multippel-sklerose-oversikt/?page=7
https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/multippel-sklerose-oversikt/?page=7
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-196-motorferdsel-i-utmark/id278801/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-196-motorferdsel-i-utmark/id278801/


FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda vurderer dette som en vanskelig sak. Bevegelseshemming er ennå ikke oppstått. 

Selv om nemnda ser behovet for å være i forkant av utviklingen, er prognosene for MS-pasienter 

med dagens behandlingsformer såpass gode, at nemnda ikke ser at det kan begrunne en 

dispensasjon som omsøkt på nåværende tidspunkt. Nemnda bygger her sine vurderinger på 

vedlagte legeattest og åpne medisinske kilder. 

 

Villreinnemnda vil se det som særlig problematisk dersom det innvilges en dispensasjon som 

åpner for to fullverdige boenheter på samme tomt, siden dette kan medføre søknader om deling 

og i praksis to fritidseiendommer. 

 

Villreinnemnda tilrår derfor at gjeldende praksis videreføres, dvs. at det tillates maksimalt 90 m2 

BRA pr. fritidseiendom, inntil lokale utbyggingsrammer er vurdert. 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Det er vanskelig av presedenshensyn å tillate en såpass omfattende bygging for en situasjon som 

kan oppstå i framtida, usikkert når. 

 

VEDTAK 
Villreinnemnda vurderer dette som en vanskelig sak. Bevegelseshemming er ennå ikke oppstått. 

Selv om nemnda ser behovet for å være i forkant av utviklingen, er prognosene for MS-pasienter 

med dagens behandlingsformer såpass gode, at nemnda ikke ser at det kan begrunne en 

dispensasjon som omsøkt på nåværende tidspunkt. Nemnda bygger her sine vurderinger på 

vedlagte legeattest og åpne medisinske kilder. 

 

Villreinnemnda vil se det som særlig problematisk dersom det innvilges en dispensasjon som 

åpner for to fullverdige boenheter på samme tomt, siden dette kan medføre søknader om deling 

og i praksis to fritidseiendommer. 

 

Villreinnemnda tilrår derfor at gjeldende praksis videreføres, dvs. at det tillates maksimalt 90 m2 

BRA pr. fritidseiendom, inntil lokale utbyggingsrammer er vurdert. 

 

 

2022/53 STOR-ELVDAL – TILBYGG HYTTE 

SAKSOPPLYSNINGER 

 

Stor-Elvdal kommune har mottatt søknad om å bygge anneks i tilknytning til eksisterende 

fritidseiendom. Total bygningsmasse på eiendommen i dag består av en hytte og uthus med et 

samlet bruksareal på 60 m2. Søker ønsker nå å oppføre anneks på 28 m2, slik at total 

bygningsmasse på eiendommen blir på 88 m2. 

 

Søker begrunner søknaden med at et anneks gir mulighet for at en større del av familien kan 

være på hytta samtidig. I kommunens foreløpig vurdering vises det til at «tiltaket anses å kunne 

være en akseptabel utvidelse. Med bakgrunn i tiltakets begrensede omfang, den totale bygningsmassen 

blir under 100 m2 og eiendommen ligger i nær tilknytting til regulerte hytteområder mener 

saksbehandler at det kan vurderes å gi dispensasjon til omsøkte tiltak». 

 



 
Forholdet til Regional plan for Rondane-Sølnkletten 

 

Eiendommen der det ønskes bygget anneks ligger i Sone 1 – Nasjonalt villreinområde i 

Regionalplanen for Rondane Sølnkletten (se figur 6), som er definert som spesielt viktige områder 

for villrein. I denne sonen skal det ikke etableres ny fritidsbebyggelse, men tilbygg, uthus og 

anneks kan vurderes på eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer utenfor regulerte 

felt. 

 
 

Figur 6. Rød prikk viser eiendommens plassering 

 



 
 

Figur 7 Avstand mellom søkers eiendom og reguleringsplan nevnt i oversendelsesbrevet fra kommunen 

 

 

Nemndas behandling av tilsvarende saker 

 

Villreinnemnda behandlet en tilsvarende sak i 2021 (Sak 2021/47) og fattet følgende vedtak:  

 

Utvidelser av enkelthytter vil, isolert sett, vanligvis ha små konsekvenser for villreinen og dens 

leveområder. Å åpne for en betydelig arealøkning og utvidelser av soveromskapasiteten i 

nasjonalt villreinområde, vil imidlertid ha en stor negativ presedensvirkning for 

regionalplanområdet for Rondane-Sølnkletten. 

 

Søknaden er begrunnet med personlige hensyn som ikke skal tillegges vesentlig vekt i 

dispensasjonssaker. Nemnda mener derfor at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større 

enn ulempene, jfr. Pbl §19-2. Vilkåret for å gi dispensasjon er derfor ikke til stede. 

 

Villreinnemnda anbefaler at kommunen i forbindelse med revisjon av kommuneplanen tar en 

helhetlig gjennomgang av dispensasjonspraksisen for utvidelser av eksisterende hytter innenfor 

regionalplanområdet for Rondane og Sølnkletten. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunens vedtak tilsendt. 

 

 

VURDERING 
Retningslinjene for nasjonalt villreinområde i regionalplanen for Rondane og Sølnkletten åpner 

for at det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde 

fritidseiendommer. I denne saken er det snakk om en utvidelse som er større enn det 



villreinnemnda tidligere har akseptert, og som skal nyttes til å utvide soveromskapasiteten. Dvs. 

at det åpnes for større bruk av hytta, og en økning i ferdselen inn i villreinens leveområder. 

 

Utvidelser av enkelthytter vil isolert sett ha små konsekvenser for villreinen og dens leveområder. 

Innenfor nasjonalt villreinområde bare i Sølnkletten er det pr. 11.november 2022 registrert 357 

fritidsbygninger, seterhus og skogskoier. Tilsvarende antall i Rondane er 1247. Tillatelser til 

utvidelser i nasjonalt villreinområde innenfor regionalplan Rondane-Sølnkletten vil derfor ha en 

betydelig presedensvirkning. En utvidelse av eksisterende fritidsbygg i nasjonalt villreinområde i 

Sølnkletten, vil samla sett bety en utvidelse på nesten 10.000 m2 BRA bare i Sølnkletten. 

 

Å åpne for utvidelser av hytter i nasjonalt villreinområde vil samla sett kunne medføre et økt 

ferdselstrykk som er uheldig i forhold til villreinens arealbruk, både i det området hytta ligger og 

generelt i nasjonalt villreinområde (Nml § 10). Praksis i villreinnemnda har derfor vært å frarå en 

økning av bruksarealet på eksisterende eiendommer i nasjonalt villreinområde, dersom det ikke 

har vært snakk om ubetydelige utvidelser og/eller utvidelser som ikke har medført en økning i 

boarealet. 

 

Pbl § 19-2 annet ledd annet punktum, viser til at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart 

større enn ulempene. Av sivilombudsmannens uttalelser i tilsvarende saker framgår det at det i 

utgangspunktet er «generelle areal- og ressursdisponeringshensyn som er relevante fordeler i en 

dispensasjonsvurdering»…. En enkeltstående eiers interesse i å bygge vil normalt ha begrenset 

vekt i forhold til mer generelle arealdisponeringshensyn». I dette tilfellet er det ikke angitt andre 

grunner for dispensasjonen enn eiers egen interesse. 

 

Kommunen viser i oversendelsesbrevet til at eiendommen ligger i nær tilknytning til regulerte 

hytteområder. Uttak fra Innlandsgis.no viser kun en reguleringsplan nær eiendommen, og dette 

området ligger 1.7 km i luftlinje fra eiendommen. Det er vanskelig å se at dette kan kalles en nær 

tilknytning. Hytta ligger også uten veiforbindelse, som en av de innerste hyttene ved Gråsjøen 

(350 meter fra vei, i luftlinje. Hvordan transport av materialer er tenkt er ikke omtalt i søknaden). 

 

Forskriften for kvalitetsnorm for villrein ble fastsatt i juni 2020.  «Formålet med kvalitetsnormen er 

å bidra til at villrein, og de ulike villreinområdene, forvaltes på en slik måte at internasjonale 

forpliktelser overholdes, og at nasjonale målsettinger om ivaretakelse av levedyktige bestander 

innenfor sine naturlige utbredelsesområder nås» https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-

06-23-1298. I klassifiseringen av de 10 nasjonale villreinområdene har Sølnkletten blitt klassifisert 

som gul (trafikklysklassifisering) av en ekspertgruppe, dvs. at tilstanden for villreinen vurderes 

som middels. I utgangspunktet legger ikke kvalitetsnormen opp til at det skal utarbeides 

tiltaksplaner for områder som klassifiseres som gule. I oppdragsbrevet til Satstforvalteren om å 

igangsette arbeidet med tiltaksplaner, skriver imidlertid Klima- og miljødepartementet følgende:  

Samtidig er det også viktig å rette fokus mot de områdene som oppnådde middels kvalitet. For at 

disse områdene skal få en positiv utvikling – og bevege seg i retning god kvalitet, er det 

avgjørende at man har en svært bevisst forvaltning av områdene. Derfor igangsettes nå også 

arbeid med tiltaksplaner for to av områdene som har middels kvalitet; Setesdal Austhei og 

Sølnkletten. Setesdal Austhei grenser direkte til Setesdal Ryfylke som har dårlig kvalitet, og det er 

sannsynligvis en del utveksling av dyr mellom områdene. Disse områdene har fra tidligere en 

felles regional plan med handlingsprogram ("Heiplanen") og mye felles problematikk, og kan 

hensiktsmessig omfattes av samme planprosess. Det samme gjelder Sølnkletten som grenser til 

Rondane, og der det også er en felles regional plan. 

 

Dette innebærer at det er skjerpede signaler fra nasjonale myndigheter om å bedre forholdene 

for villreinen også i Sølnkletten. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-23-1298


FORSLAG TIL VEDTAK 
Utvidelser av enkelthytter vil, isolert sett, vanligvis ha små konsekvenser for villreinen og dens 

leveområder. Å åpne for en betydelig arealøkning og utvidelser av soveromskapasiteten i 

nasjonalt villreinområde, vil imidlertid ha en stor negativ presedensvirkning for 

regionalplanområdet for Rondane-Sølnkletten. 

 

Søknaden er begrunnet med personlige hensyn som ikke skal tillegges vesentlig vekt i 

dispensasjonssaker. Nemnda mener derfor at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større 

enn ulempene, jfr. Pbl §19-2.  

 

Villreinnemnda videre at en dispensasjon ikke i tilstrekkelig grad hensyntar statlige/regionale 

rammer og mål.  

 

Ut fra dette mener villreinnemnda at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunens vedtak tilsendt. 

 

 

STYRETS BEHANDLING 
Ingen merknader 

 

 

VEDTAK 
Utvidelser av enkelthytter vil, isolert sett, vanligvis ha små konsekvenser for villreinen og dens 

leveområder. Å åpne for en betydelig arealøkning og utvidelser av soveromskapasiteten i 

nasjonalt villreinområde, vil imidlertid ha en stor negativ presedensvirkning for 

regionalplanområdet for Rondane-Sølnkletten. 

 

Søknaden er begrunnet med personlige hensyn som ikke skal tillegges vesentlig vekt i 

dispensasjonssaker. Nemnda mener derfor at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større 

enn ulempene, jfr. Pbl §19-2.  

 

Villreinnemnda videre at en dispensasjon ikke i tilstrekkelig grad hensyntar statlige/regionale 

rammer og mål.  

 

Ut fra dette mener villreinnemnda at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. 

 

Villreinnemnda ber om å få kommunens vedtak tilsendt. 

 


