
Oppsummering av merknader ifm varsel om oppstart 
 

Overordna myndigheter: 
Statens vegvesen Region Øst, 29.1.2019 

Kan ikke se at de foreslåtte endringene berører hensyn eller interesser som ligger innenfor SVV sitt 

ansvarsområde. SVV har ut fra dette ikke merknader til saken. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen tar SVV sin merknad til orientering. 

 

Fylkesmannen i Innlandet, 13.3.2019 

Oppfatter at kommuneplanens bestemmelser i § 2.2.1 gjelder ved fremtidig detaljregulering av areal 

i kommuneplanen avsatt til fritidsbebyggelse. Bestemmelsene overstyrer etter deres oppfatning ikke 

vedtatte reguleringsplaner. Fylkesmannen forutsetter ellers at alle med interesse i saken, også 

hytteeiere, mottar saken til høring. 

Peker på at det er formelle feil, som gjør at det varsles innsigelse dersom saka ikke sendes ut på ny 

høring der det varsles om at dette er en varsel om oppstart, ikke en høring etter 1. gangsbehandling. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen mener at de endringene som ble gjort av planbestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel også skulle gjelde for eksisterende reguleringsplaner. Det går tydelig fram av 

planbestemmelsene til den nye kommunedelplanen hvilke reguleringsplaner endringene ikke gjelder 

for, og mener da at bestemmelsene vil gjelde for de ikke-nevnte eksisterende planer. Vi har heller ikke 

valgt å beholde de gamle planene gjennom å bruke hensynssone 910, noe som også indikerer at 

endringene skal gjøres gjeldende for alle tidligere planer.  

Når det gjelder innsigelsen, er den imøtekommet gjennom at saka ble sendt ut på nytt til alle, 

inkludert samtlige hytteeiere, med varsel om at dette var å se på som et oppstartsvarsel. 

 

Statens vegvesen Region Øst, 5.4.2019 

Statens vegvesen har ikke merknader til saken. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen tar SVV sin merknad til orientering. 

 

Oppland fylkeskommune 27.3.2019 

Merknaden er datert 27.2.2019, men ikke mottatt av kommunen før 25.4.2019 

Fylkesrådmannen mener saken ikke er tilstrekkelig opplyst og mangler vurdering av konsekvenser av 

endringsforslaget for hvert enkelt hytteområde. I tillegg foreligger ikke oppstartsvarsel for 

reguleringsendringen. Fylkesrådmannen fremmer derfor administrativ innsigelse til 

endringsforslaget. Dette begrunnes med følgende: 

Fylkesrådmannen kan ikke se at det er sendt ut oppstartsvarsel for denne endringsprosessen, jfr § 

12-8 i pbl. Herunder skal det også foreligge en vurdering om endringen utløser krav om 

konsekvensutredning. Fylkesrådmannen mener dette er saksbehandlingsfeil. I tillegg er det uheldig 

for prosessen og gjør prosessen mindre oversiktlig og forhindrer klageadgang til planprosessen. 



Fylkesrådmannen mener videre at saken er for dårlig opplyst. Det bør gjøres en grundigere vurdering 

av konsekvenser av de foreslåtte endringene. Det er ønskelig at at generelle konsekvenser kommer 

tydelig fram. I tillegg er det ønskelig at konsekvenser for hvert enkelt hytteområde kommer tydelig 

fram for hvert enkelt tema kommunen behandler i denne saken. Som tema menes her taktekking 

med solcellepanel, bestemmelser for flaggstang og portaler og bestemmelser for tillatt areal for 

inngjerding samt bestemmelser for størrelse på tomt, utnytting av tomt og fritidsboligareal. 

Eksempelvis omhandles her hytteområder i villreinområdet, i buffersonen og utenfor 

villreinområdet. Endringene som er skissert over har forskjellige konsekvenser i de forskjellige 

områdene. Dette bør komme tydelig fram i plandokumentene. Dette kan eventuelt løses ved å 

presentere hvert hytteområde/reguleringsplan med dagens bestemmelser hvor det klar kommer 

fram hvilke endringer forslaget vil føre til og hvilke konsekvenser dette har for området. Videre kan 

det se ut til at noen av hytteområdene ligger innenfor eller i nærheten av viktige kulturlandskap.  

Mellom anna har solcelle som taktekking potensiale til å endre både bygningens karakter og 

opplevelsen av kulturlandskapet rundt, særlig innenfor seterområder eller i nærheten av 

nasjonalparker og landskapsvernområder. Solcellepanel har også positive konsekvenser for miljøet. 

Disse konsekvensene må også komme fram i plandokumentene. Kommunen bør derfor i hver enkelt 

reguleringsplan gjøre en vurdering av kulturlandskapets sårbarhet og tålegrense, og tiltakets visuelle 

virkning på landskapet. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen mener at de endringene som ble gjort av planbestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel også skulle gjelde for eksisterende reguleringsplaner. Det går tydelig fram av 

planbestemmelsene til den nye kommunedelplanen hvilke reguleringsplaner endringene ikke gjelder 

for, og mener da at bestemmelsene vil gjelde for de ikke-nevnte eksisterende planer. Vi har heller ikke 

valgt å beholde de gamle planene gjennom å bruke hensynssone 910, noe som også indikerer at 

endringene skal gjøres gjeldende for alle tidligere planer. 

Det er ikke snakk om noen «omkamp» ift størrelser etc, kun en endring som tar opp i seg de 

endringene som allerede er gjort gjennom kommuneplanens arealdel. Administrasjonen mener derfor 

dette er utredet tidligere, gjennom både konsekvensutredninger og planbeskrivelse ifm 

kommuneplanens arealdel 2018-2029. Når det gjelder den administrative innsigelsen, antar vi at den 

henger igjen fra et dokument som ble skrevet, men ikke sendt, ift den første høringsfristen, siden 

dokumentet er datert 27.2.2019 men ikke sendt kommunen før 25.4.2019. De punktene det fremmes 

innsigelse mot, mener vi å ha svart ut gjennom ny utsending, jfr det faktum at Fylkesmannen i 

Innlandet i sin uttale datert 30.4.2019 trekker tilsvarende innsigelse. 

Angående flaggstang, port og gjerde tar administrasjonen kommentarer i brev og i regionalt 

planforum til etterretning og trekker forslaget om endring. 

Angående solcelleanlegg ønsker administrasjonen å åpen for dette med en innlagt bestemmelse om 

reflekterende flate. Dette begrunnes med utvikling av mer bærekraftige løsninger også for 

hytteområder, da med enforutsetning om at reflekterende flate ikke vil påvirke vilt i området. 

 

Fylkesmannen i Innlandet, 30.4.2019 

Nord-Fron kommune sendte 28.1.2019 ut en samlesak med forslag om endring av planbestemmelser 

for regulerte hytteområder i kommunen. Det var ikke varslet oppstart i saken og det var vesentlige 

mangler i utsendt planforslag knyttet til å beskrive innhold, opplegg og konsekvens. På grunnlag av 

dette fremmet Fylkesmannen innsigelse til planforslaget, og begrunnet dette med at det ikke 



klargjorde konsekvens for våre fagområder i tilstrekkelig grad. I ettertid har det kommet fram at 

vesentlig informasjon i oversendingen og planutvalget sitt vedtak ved en feil ikke var lagt inn o 

oversendelsen. 

I tidligere oversendt brev av 13.3.2019 ble det klargjort at innsigelsen kunne imøtekommes ved å 

følge råd om endret prosess, der bla høringsbrev ble oppfattet som oppstartsvarsel. De forutsatte at 

dette ble opplyst i ny oversendelse, der bla KU-plikten ble vurdert, og at kommunen ut fra dette 

sendte foreslått regulering ut på ny høring. Kommunen har i ny oversending fulgt opp FMI sin klare 

tilråding, slik at foreslått reguleringsendring følger de prosesskravene som følger av plan- og 

bygningsloven. Grunnlaget for innsigelsen Fylkesmannen fremmet i brev 13.3.2019 faller dermed 

bort. 

Fylkesmannen hadde få eller ingen innspill i brev 13.3.2019 knyttet til de reelle konsekvensene av 

planforslaget fordi innhold og opplegg i de endringene som ble foreslått var uklare. Dette er delvis 

rettet opp i ny oversending, ved at planutvalgets vedtak framkommer. For FMI vil det være helt 

vesentlig at de foreslåtte reguleringsendringer ikke innebærer åpning for utvidelse av bruksareal for 

hytter innenfor eller nær villreinens leveområder. For å konkludere i det spørsmålet er tolkning av 

gjeldende bestemmelser i relativt nylig vedtatt arealdel til kommuneplanen helt vesentlig og ikke 

uten videre helt enkelt. Ut fra dette vil Fylkesmannen ikke gi tydelige signaler nå og ved oppstart om 

hvorvidt planforslaget innebære motstrid med nasjonale eller vesentlige regionale interesser de skal 

ivareta. De står derfor fast på at planforslaget må legges fram for regionalt planforum for orientering 

og drøfting før det legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen mener at de endringene som ble gjort av planbestemmelsene i kommuneplanens 

arealdel også skulle gjelde for eksisterende reguleringsplaner. Det går tydelig fram av 

planbestemmelsene til den nye kommunedelplanen hvilke reguleringsplaner endringene ikke gjelder 

for, og mener da at bestemmelsene vil gjelde for de ikke-nevnte eksisterende planer. Vi har heller ikke 

valgt å beholde de gamle planene gjennom å bruke hensynssone 910, noe som også indikerer at 

endringene skal gjøres gjeldende for alle tidligere planer. 

Det er ikke snakk om noen «omkamp» ift størrelser etc, kun en endring som tar opp i seg de 

endringene som allerede er gjort gjennom kommuneplanens arealdel. Saken er lagt frem i regionalt 

planforum på møte den 21.01-2020. 

 

BYA/BRA, solcelleanlegg og flaggstang/portal: 
Odd Helge Holen, 18.2.2019 

Ønsker at tillatt byggeareal skal økes fra 150 m2 til 300 m2. 

 

Helle Roepstorff, 7.3.2019 

Mener ikke at taktekking med fornybar energi en pent, men er prinsipielt tilhengere av ideen om 

solenergi, og muligvis åpne opp for moderne/framtidige utgaver som ikke reflekterer og er til 

sjenanse i landskapet. 

 

Tellus Eiendom AS/Brødrene Strand Ingeniørfirma AS v/Thore Olav Strand, 14.3.2019 

Hytteområdene Låvåshaugen sør og Låvåshaugen nord og Stølane er to konkurrerende hytteområder 

som grenser til hverandre i Låvåshaugen. De to hytteområdene må sies å være like, og ha de samme 

kvalitetene. Erfaringen tilsier at ingen kjøper hytte i et av disse hytteområdene, uten også ha vært 



innom på befaring/visning i det andre hytteområdet. Begge hytteområdene kjennetegnes av at de 

har et stort antall usolgte tomter, at salget går tregt, og at de respektive utbyggerne for egen regning 

har bekostet omfattende utbygginger av infrastruktur. Utbyggerne i de to hytteområdene vil bli 

rammet likt av en reduksjon i tillatt BRA. I deres del av Låvåshaugen nord og Stølane, er så mye som 

47 av totalt 89 hyttetomter fortsatt ikke solgt. 

I kommunens saksutredning skriver kommunen «Låvåshaugen sør har først det siste året fått en økt 

utbygging, og vil trolig slite med å fortsette med dette dersom det legges inn en kraftig reduksjon i 

hyttestørrelsen». Om man her erstatter «Låvåshaugen sør» med «Låvåshaugen nord og Stølane», vil 

sitatet etter deres mening forbli like treffende. Det vil være uholdbart for de, dersom kommunen 

reduserer tillatt BRA i Låvåshauegn nord og Stølane, mens man unntar det konkurrerende nabofeltet 

Låvåshaugen sør. Stadige innskrenkninger i bestemmelsene om hva som tillates bygget, skaper lite 

forutsigbarhet, jfr det også rådmannsledelsen påpeker i sin vurdering. 

 

Haugseter sameie, 14.3.2019 

Haugseter sameige har sendt inn en omfattende merknad, men har selv oppsummert denne slik: 

Maksimalt BRA og %BYA bør holdes på dagens nivå for å unngå at fjellområdene i kommunen 

domineres av store og prangende hytter, og for å unngå at inntrykket av tettbygdhet forsterkes. 

Maksimal størrelse på hver enkelt bygning må begrenses til 110/120 m2. 

 

Kvamsfjellet Vel, 14.3.2019 

De 30 m2 som nevnes at man kan ha som parkeringsareal, kan gjerne utdypes noe mer fra 

kommunen sin side, da det er usikkerhet blant medlemmene hva dette innebærer i praksis. 

Angående flaggstang og portal er Kvamsfjellet Vel enige i at det blir åpnet opp for at hytteeierne kan 

benytte seg av begge deler. 

 

Knut Ellertsen, 14.3.2019 

Det er sendt inn en omfattende merknad, som Ellertsen selv har oppsummert slik: 

BYA og BRA holdes uendret. Minste regulerte tomtestørrelse bør ikke reduseres, men beholdes på 

1,5 daa, i hvert fall ikke under 1 daa. 

 

Steinar Moen, 14.3.2019 

Det er sendt inn en omfattende merknad som Moen selv har oppsummert i en konklusjon: 

%BYA og BRA bør holdes på dagens nivå. Maksimal størrelse på enkeltbygninger og øvrige tilpassede 

reguleringsbestemmelser beholdes og videreføres  

 

Solveig Brekke Skard, 25.4.2019 

Støtter foreslått endring slik at det blir tillatt å bruke taktekkingsmateriale knyttet til fornybar energi, 

slik at nettopp fornybar/gjenvinnbar energi i større grad kan benyttes i fjellet. Estetikk i valg av 

materiale/løsninger bør vektlegges. 

 

Avstjønna Hytteforening, 29.4.2019 

I årets forslag, og vedtatte kommuneplan, er kommunen positive til hyttebygging. Kommunen ønsker 

derfor en samordning av regelverk, heving av bruksareal, oppgradering i tråd med tidens krav til 

standard for hyttene, og legge til rette for mest mulig bruk av hyttene. Dette blir sett på som en 

ressurs for lokalmiljøet, og som igjen vil generere inntekter til kommunens næringsliv. Samme 



argumentasjon er også høgst aktuell til å gjelde for hyttene ved Afstjønna. 

Ved arbeidet med kommuneplanen 2017/2018 var kommunen på gli da det er små konsekvenser 

vedrørende større areal, men overordna myndighet fremmet innsigelser for Afstjønna, pga hensynet 

til villreinen i buffersona. Da reguleringsbestemmelsene var oppe til høring i 2015, hadde de også 

innspill til dette med bebygd areal. De velger derfor å bruke samme argumentasjon som i 2015, for å 

synliggjøre historikken om arealstørrelser og forskjellsbehandlingen som har oppstått etter flere 

reguleringsplanendringer der. 

Selv om den vedtatte kommuneplanens arealdel §§ 7.2.2 og 7.2.3, samt utsendte endring av 

reguleringsbestemmelser ikke tillate større bruksareal, ønsker vi å synliggjøre at Avstjønna 

Hytteforening ønsker å utvide bebygd areal, og håper det blir tatt hensyn til i det videre arbeidet 

med reguleringsendringene.  

Argumentasjonen fra 2015 var følgende: Det har i den senere tid vært mange forskjellige 

maksgrenser for bebygd areal, noe som har slått uheldig ut for en del av de som fikk tildelt tomter i 

1994. I planen fra 10.11.1994 som berørte 22 hytter i den nord-vestre delen av Afstjønnaområdet 

kunne det bygges en hytte på 110 m2. Ved forrige endring 23.2.2009 ble bebygd areal redusert til 80 

m2, med en maksgrense på 60 m2 på hytte, og 20 m2 til ett eller flere mindre bygg. Mange av dagens 

hytter er på 40 – 50 m2, og det blir derfor ikke store tilbygget en kan gjøre før en når maks 

byggegrense. I vårt moderne samfunn der flere generasjoner ønsker å være sammen i en fritidsbolig, 

er det mange som kunne tenkt seg økt areal for å få flere soveplasser/rom. I tillegg er det fortsatt tre 

ubebygde tomter som inngikk festekontrakter i 1994 med forhåpninger om å kunne bygge 110 m2, 

men som i dag kun får bygge 60 m2. Ved tidligere planendringer har hensynet til villreinen vært 

hensyntatt grunnet økt trafikk og bruk av Afstjønna hytteområde. Men i den senere tid er det flere 

ganger observert villreinflokker svært nær hyttene, så det ser ikke ut som om det er til hinder for 

deres vandring/trekkvaner. 

 

Gunnar Tore Stenseng og Halvor Bosaaen, 30.4.2019 

Bestemmelsen om ikke å tillate oppføring av flaggstang bør beholdes, det samme gjelder forbudet 

om oppføring av portal. Flaggstenger vil som regel være hvite, og vil virke svært skjemmende i fjell- 

og naturområder. Reflekterende taktekking (solcelleanlegg på tak) bør ikke tillates i områder der det 

er framfør strøm, eller der det er vedtatte planer om slik framføring. 

 

Administrasjonen sine vurderinger – felles for alle merknader knyttet til BRA/BYA, solcelleanlegg 

og flaggstang/portal: 

Administrasjonen viser til at de foreslåtte endringene av areal kun er en endring for å tilpasse 

gjeldende reguleringsplaner til de bestemmelsene som allerede ligger i overordna plan, 

kommuneplanens arealdel 2018 – 2029. Å gjøre arealendringer ut over det som er bestemt i 

overordna plan, er ikke hensiktsmessig i en samlesak som dette, det må gjøres som en egen 

reguleringsendring kun for det/de aktuelle planområdet/ene, både med tanke på å sikre god nok 

medvirkning, men også fordi dette er elementer som kan gjøre at de generelle endringene drar ut i 

flere høringsrunder. Administrasjonen tilrår derfor ikke at de ønskene som er kommet om økte eller 

reduserte arealgrenser tas opp i denne saka, i stedet oppfordres forslagsstillerne til å ta dette opp 

som egne reguleringsendringer av det planområdet de tilhører. 

Angående flaggstang, port og gjerde tar administrasjonen kommentarer i brev og i regionalt 

planforum til etterretning og trekker forslaget om endring. 



Angående solcelleanlegg ønsker administrasjonen å åpen for dette med en innlagt bestemmelse om 

reflekterende flate. Dette begrunnes med utvikling av mer bærekraftige løsninger også for 

hytteområder, da med enforutsetning om at reflekterende flate ikke vil påvirke vilt i området. 

 

Inngjerding: 
Odd Helge Holen, 18.2.2019 

Ønsker endring i gjerdereglene fra 300 m2 til 1000 – 1200 m2 grunnet ivaretaking av eiendom.  

 

Bjørn Bordal, 27.2.2019 

Ønsker å tilkjennegi støtte til forslagene om endring, særlig har inngjerdet areal vært en gjenganger 

opp gjennom årene. Det er bra for alle om noe som går igjen, slutter med nettopp det. Det foreslåtte 

arealet på 600 m2 er svært gledelig, mye strid og irritasjon vil få sin ende om dette går gjennom. 

 

Anne Ragnhild Korsvold Saglien, 27.2.2019 

I 2011 gikk beitenæringa, under tvil, med på at det skulle bli lovlig med 200 m2 inngjerding rundt 

fritidseiendommer. Dette for å være greie og imøtekommende. I 2013 opplever vi at kommunen 

uten videre utvider dette til 300 m2. Nå foreslår administrasjonen at dette dobles til 600 m2, det er 

totalt respektløst og fryktelig frekt. Det er overhodet ikke en bærekraftig eller framtidsrettet 

handling. 

Viser til tørkesommeren 2018, og at det da var behov for hvert strå på fjellet for maksimal beiting så 

lenge som mulig fra tidlig sommer til sen høst. Det kan bli dårlige somre også på fjellet med dårlig 

tilvekst, desto større områder trengs dersom man kommer i en slik situasjon. Vet ikke hvordan 

verden blir i framtida, men mye kan tyde på at lokal selvberging blir nødvendig. All dyrka jord i bygda 

må brukes til å dyrke folkemat og fôr til husdyra, og alt av tilgjengelig utmark må benyttes til beiting. 

I forhold til varslet kommende klimakrise, der ett av tiltakene skal være at særlig storfe skal 

produsere mindre klimagass, gjør at de må produsere på mindre kraftfôr. Det vil bety at det må til 

flere dyr, både storfe og sau, for å få nok melk og kjøtt. Alt utmartksbeite trengs. 

Undrer seg stort over at folk har så store skylapper at de ikke evner å se at de skaffer seg fritidsbolig i 

et beiteområde, og da må påregne at det til tider vil oppholde seg beitedyr i nærmiljøet. Det er 

positivt at beitedyra beiter ned gress og rydder terreng. Dersom de får beite i fred til de er ferdige 

med et område, flytter de seg til en annen plass. 

Dersom alle gjerder inn sine eventuelle lovlige 600 m2 blir det veldig mye til sammen, over 1000 daa 

kan da bli frastengt for beitedyra. Det er en ganske så gild gård i Gudbrandsdalen, og betydelig 

matauk for dyra. Administrasjonen mener at å doble mengden inngjerding på fritidseiendommer vil 

virke konfliktdempende. Tvert imot så risikerer vi økte konflikter. Hadde det ikke vært mer naturlig å 

oppfordre til at eiere av fritidseiendommer må innrette seg etter gjeldende regler og rammer? Vil 

virkelig administrasjonen i Nord-Fron kommune bli av de som får ettermæle som den som tramper 

hardest på beitenæringa? 

 

Helle Roepstorff, 7.3.2019 

Har en grunnleggende oppfatning om at inngjerding på fjellet ikke er kledelig, og at parsellhuskultur 

med flaggstenger og hager ikke hører til i området. De går derfor ikke inn for økt inngjerding. Hvis det 

i særlig tilfeller, som gjør det hensiktsmessig med begrensede unntak, mener de det må opp til 

vurdering i den enkelte sak. 

 



Kvam grunneigarlag, Leinsida grunneigarlag, Sødorp grunneigarlag, Sorperoa grunneigarlag, 

Kvikne-Skåbu grunneigarlag, Ruste grunneigarlag, Vinstradalen utmarkslag, Nord-Fron Bonde- og 

småbrukarlag, Nord-Fron Bondelag, Kvikne Bondelag, Nord-Fron sau og geit, Breistulen beitelag, 

Espedalen Bygdealmenning, Hattdalsseter beitelag, Kvam Østside beitelag, Kvikne og Sorperoa 

beitelag, Leinbakken beitelag, Rustkjølen beitelag, Skåbu beitelag avd Murulia, Storhøliseter 

beitelag, Sødorp beitelag, Sødorp og Kvam Hestavlslag, 10.3.2019 

Felles uttalelse signert av sekretær i Nord-Fron Bonde- og småbrukarlag, Anne Ragnhild Korsvold 

Saglien. Skriver at uttalelsen er utstedt på vegne av, og med godkjennelse av alle ovennevnte 

grunneierlag, faglag og beitelag. Ikke vedlagt dokumentasjon på slik godkjennelse. Ut fra hva 

administrasjonen kan se, har ikke Fron Skogeigerlag og Sødorp sameige godkjent uttalelsen, da de 

ikke står oppført på lista over grunneierlag, faglag og beitelag. 

 

Faglagene har både i 2011 og 2013 imøtekommet kommunen angående inngjerding av 

fritidseiendommer. Dette har ikke vært et ønske fra deres side, men de gikk med på det for å dempe 

konflikten rundt fritidseiendommene. De ønsker å presisere at faglagene og beitelagene har 

akseptert dette, men at de ikke kan forhandle for den enkelte beiterettshaver. De synes de har gjort 

sitt ved å akseptere inngjerding på 300 m2, og er sterkt imot å øke til 600 m2. Dette er en dobling av 

det som er i dag, og vil legge beslag på mye utmarksareal i kommunen dersom man summerer 

sammen alle hyttetomtene det gjelder. De har ikke problemer med å se at hytteeierne ønsker å 

gjerde inn inngangsparti og bil, men det klarer de fint med en grense på 300 m2. 

 

Mange hyttetomter ligger i seterområder det det er svært godt beite og det er svært uheldig å stenge 

beitedyr ute fra det beste beitet. Sommeren 2018 så man virkelig hvor verdifull beiteressursen i 

fjellet er, og det blir helt feil å redusere beitemulighetene slik det nå blir lagt opp til i Nord-Fron. Slik 

administrasjonen her legger opp til med 2308 regulerte tomter vil man risikere at et areal på 1385 

daa med beiteareal blir inngjerdet. 

Innløsning av beiteretter ser de som helt uaktuelt da dette vil forringe alle brukene sine rettigheter 

for framtida. 

Begrunnelsen med at større inngjerdet areal vil dempe konflikten er de ikke enige i, da økt inngjerdet 

areal vil øke sjansen for misnøye blant de som har beiterett, og det vil bli større risiko for at det vil bli 

jordskiftesaker. 

De vil også påpeke at det er svært viktig at både utbyggere og hyttekjøpere blir godt informert om at 

det hviler heftelser i form av beiterett på hyttetomtene i kommunen, og at beitedyr derfor må 

aksepteres både på tomter og langs veger i området. De føler at dette har vært glemt i mange 

tilfeller og at det har vært med på å skape en del unødvendige konflikter. 

Det er ikke på innsida av gjerdet at problemene oppstår, men på utsida. Og det vil ikke forandre seg 

samme hvor stor inngjerding som blir oppført. Med flere og trangere geiler mellom 

fritidseiendommene kan de virkelig store ulykkene skje. Faglag og beitelag har ikke noen fullmakt til å 

gjerde inn det enkelte bruk sin beiterett. Det er ikke noe flertall eller mindretall for en beiterett. Alle 

med beiterett har rett til å uttale seg om dette. 

Angående ulovlige gjerder, så mangler det system for varsling til kommunen. Dette er ikke 

beitebrukeren sin plikt. De stiller også spørsmål om hvorfor landbrukskontoret ikke har vært 

informert om denne saken, da de er første faginstans i slike saker. 

 

Nord-Fron Senterparti, 12.3.2019 



Gjeldende regler for inngjerding ble vedtatt av kommunestyret 19.11.2013, etter en omfattende 

saksbehandling der både beitenæringa, hytteeiere og andre interesserte var involvert i prosessen. 

Bakgrunnen for vedtaket i 2013 var bl.a kommunestyrets tidligere vedtak om å øke arealgrensen ved 

inngjerding av fritidseiendommer fra 40 m2 til 300 m2 i enkelte reguleringsplaner. 

Kommunen mottok i denne perioden mange søknader om dispensasjon fra gjerdereglementet, og 

det forelå på det tidspunktet (2013) flere uavklarte saker som gikk på ulovlig inngjerding. I tillegg ble 

det avdekket flere brudd på pålegg fra kommunen som det ikke var rettet på, og som heller ikke var 

fulgt opp ved tilsyn fra kommunen innen rimelig tid. På denne bakgrunn ble det fremmet forslag om 

å øke arealgrensene i enkelte reguleringsplaner til 300 m2 i tillegg til bebygd areal på tomten. 

I forkant av kommunestyrets endelige vedtak var saken behandlet i flere omganger både i 

kommunestyret, planutvalg og LUM. Det ble i tillegg arrangert flere møter i regi av beitelagene der 

kommunen også var representert. En økning av arealgrensen til 300 m2 ble derfor fattet ut fra en 

omforent forståelse fra alle parter om å redusere konfliktnivået mellom særlig hytteeiere og 

beitenæringen. Administrasjonen skriver i sin saksframstilling at det har vært en markert nedgang i 

brudd på gjerdereglene etter at gjeldende arealgrense på 300 m2 ble vedtatt. Det vises også til at det 

oppleves som om det i dag er stor grad av aksept for det regelverket som gjelder. Det foreligger 

heller ikke dokumentasjon på at det søkes om dispensasjon fra gjeldende regelverk i vesentlig grad. 

Det skulle på denne bakgrunn være liten grunn til å endre på de arealgrenser som er fastsatt i dagens 

regelverk. 

En økning av arealgrensen til 600 m2 vil antagelig føre til økt konfliktnivå både i forhold til 

beitenæringen, og i forhold til øvrige brukere av friområdet. Det blir mindre friareal tilgjengelig, fører 

til negative opplevelser av visuell karakter og redusert tilgjengelighet ved at stier og råk blokkeres. 

Den største utfordringen ligger imidlertid i forhold til beitenæringen. De peker på at selv om det 

fastsettes arealgrenser for inngjerding i en reguleringsplan, kan tiltaket likevel ikke gjennomføres 

uten at det foreligger samtykke fra de som har beiterett i området. Dersom arealgrensene i 

reguleringsplanen økes uten samtykke, eller etter en omforent dialog med de som har beiterett i 

området, vil det antagelig føre til konflikter mellom beiterettshavere og den enkelte hytteeier som 

bare kan løses gjennom rettslige prosesser omkring lovlighet og spørsmål om innløsning av beiterett. 

Dette vil gi en sak i jordskifteretten med mange involverte, der mange kan gjøre krav på å ha 

beiterett i området. Med mindre kommunen tar på seg det juridiske og økonomiske ansvaret og går 

inn som part i en prosess for innløsning av beiteretten i en reguleringsplan, vil beiterettshaverne 

kunne anlegge sak mot den enkelte hytteeier, med de belastninger dette medfører for både 

hytteeiere og beiterettshavere. Ikke minst vil en slik tilstand føre til stor belastning for rettssystemet, 

som vil få mange saker å forholde seg til omkring dette spørsmålet. Det er uklart om kommunen kan 

ha en slik mulighet, men etter deres syn er det uansett helt uaktuelt at kommunen skal gå inn som 

part for å løse en konflikt i privat utbyggingsområde for fritidsboliger. 

Det er i dag få konflikter knyttet til spørsmålet om inngjerding av fritidsboliger. Det synes som 

prosessen som ble gjennomført da gjeldende arealgrenser ble fastsatt, har ført til at regelverket i stor 

grad er blitt akseptert av både beiterettshavere og hytteeiere. Konfliktnivået er lavt og belastningen 

på administrasjonen knyttet til slike saker synes også å ligge på et akseptabelt nivå. En økning av 

arealgrensene uten medvirkning fra beitenæringen vil føre til økt konfliktnivå og økt belastning på 

kommunens administrasjon. Nord-Fron Senterparti vil på bakgrunn av dette frarå at arealgrensen for 

inngjerding av fritidseiendommer økes fra 300 m2 til 600 m2. Senterpartiet går inn for at gjeldende 

regelverk opprettholdes. 

 



Tellus Eiendom AS/Brødrene Strand Ingeniørfirma AS v/Thore Olav Strand, 14.3.2019 

De er veldig enige i rådmannsledelsens vurdering i saken om reglene for inngjerding av hyttetomter. 

Det er svært mange eksempler på hvordan dagens regelverk gjør at gjerdene kommer tett på 

bygningene, ofte på toppen av tomteoppfyllinger, og gir et uestetisk preg. 

 

Haugseter sameie, 14.3.2019 

Haugseter sameige har sendt inn en omfattende merknad, men har selv oppsummert denne slik: 

Haugseter sameie er sterkt uenige i at tillatt inngjerdet areal for hyttetomter økes fra 300 m2 til 600 

m2. En slik økning vil beslaglegge verdifullt beiteareal for all framtid, og vanskeliggjøre fri ferdsel i 

fjellet. I mange hyttefelt vil det bli uframkommelig mellom hytteeiendommene. Det har gått kort tid 

siden forrige vesentlige utvidelse av tillatt inngjerdet areal. Det kan virke som om kommunen har latt 

seg presse av noen få, men svært truende henvendelser. Respekt for beite og fri ferdsel må settes 

framfor slike useriøse og høyrøstede krav. Kommunen har neppe rettslig kompetanse til å 

beslaglegge ytterligere beiteareal i fjellet uten at denne blir avløst med tvangsmidler. 

 

Kvamsfjellet Vel, 14.3.2019 

Styret i Kvamsfjellet Vel stiller seg positive til de endringsforslagene som har kommet fra kommunen. 

Det at man velger å øke antall m2 inngjerdet areal er positivt for de som føler de har behov for dette. 

De mener at selv om det kan høres mye ut, så er det ikke nødvendigvis så veldig mange som vil 

gjerde inn noe mer enn de allerede har. De vil likevel påpeke viktigheten av at dette blir fulgt opp, 

slik at ikke dyretråkk og stier stenges med gjerde. Kommunen bør ha en detaljert plan for oppfølging 

av dette. Det kan også være hensiktsmessig at det blir konkretisert hvilke gjerder som anses som bra 

nok mht storfe som skal holdes ute. Enkelte har opplevd at storfe, som det vises til, går gjennom 

solide gjerder.  

 

Knut Ellertsen, 14.3.2019 

Det er sendt inn en omfattende merknad, som Ellertsen selv har oppsummert slik: 

Inngjerding tillates langs tomtegrensa opp til i hvert fall 2 daa. Det bør muligens avsettes tilstrekkelig 

plass mellom gjerdene, slik at dyr kan passere mellom gjerdene, og at etablerte og eller regulerte 

stier og skiløyper ikke sperres. 

 

Steinar Moen, 14.3.2019 

Det er sendt inn en omfattende merknad som Moen selv har oppsummert i en konklusjon: 

Utviding av «tillatt inngjerdet areal» bør ikke gjennomføres, og det må vurderes hvilken rettslig 

kompetanse kommunen har til å omfordele og sanere beiteressurser. Kommunen må sette inn andre 

typer tiltak som sikrer at beiteretten og beitedyrene ikke urettmessig utsettes for angrep som følge 

av uheldige reguleringer tidligere. Kommunen må i stedet for å bøye seg for trusler sette fokus på fri 

ferdsel for folk og dyr i fjellet. 

 

Erik Nitteberg, 3.4.2019 

Støtter forslaget til endringer slik det er beskrevet i kommunens innstilling. Det viktigste for han nå er 

at inngjerdet areal kan økes til 600 m2. Problemet rundt inngjerding er godt beskrevet i 

saksframstillingen. 

 

Kristin J. Ø. Haabrekke, 22.4.2019 



Hennes eiendom er en tidligere boligeiendom som ble endret til fritidsbolig da hennes bestefar 

overtok eiendommen etter sin mor. Eiendommen har en inngjerding som kan hende går utover det 

som nå kommer i ny reguleringsplan. Inngjerdingen er gjort langt tilbake i tid og har stått der så lenge 

hun kan huske. Peker på at hennes hus har en litt annen historie enn alle andre fritidsboliger i Skåbu, 

siden det opprinnelig og over lang til fungerte som bolighus. Lurer på bakgrunn av dette om den 

foreslåtte endringen vil ha tilbakevirkende kraft på hennes eiendom. 

 

Bjørn Bordal, 26.4.2019 

Administrasjonens forslag til nye gjerderegler støttes. Det som har vært vanlig rettsoppfatning til nå, 

er at de som regulerer hyttefelt i utmark med delt eiendomsrett, som eksempelvis områder med 

felles beiterett, mister tilsvarende av sin rett i fellesskapet som det som blir benyttet til andre formål. 

Dette har vært oppfatningen også når gårdbrukere har gjerdet inn utmark til oppdyrking. Det er 

regulanten som dermed står til ansvar overfor de øvrige beiterettshaverne. Når det ikke er tatt 

forbehold om begrensning i eiendomsretten ved omsetning av hyttetomter, er hytteeier i sin fulle 

rett til å gjerde inn sin eiendom. 

Dette er så vidt Bordal kan forstå også i samsvar med de generelle bestemmelsene i 

beitelovgivningen; at det er den som vil verne om sin eiendom som har plikt og rett til å sette opp 

gjerde. Det vil være ytterst interessant om de hytteeierne som blir rammet av et kommunalt 

innstiftet inngjerdingsforbud prøver saken for rettslig behandling. For øvrig ser det ut til at det 

beitetrykket som eksisterer i dag, ikke er nok til å holde landbrukslandskapet ved like og hindre 

gjengroing, verken i lavereliggende strøk eller i høyfjellet. 

Ole Ulberg, pensjonert setereier, skrev 1.9.2018 et debattinnlegg i GD hvor han bla sier følgende: 

«For grunneiere som har bebygd/regulert flere av sine teiger, må beiteretten i dette området i alle 

fall moralsk henge i en tynn tråd. Det er vanskelig å få både i pose og sekk.» 

Fra 2012, da gjerdereglene sist ble revidert, kunne man lese en lederartikkel i avisa Dølen med 

overskriften «Juridisk gjerdekrøll». Journalist Tor Larsen skrev i Dølen og siterte Venstres Ingunn 

Bakken som i kommunestyremøte uttalte: «Hvor mye tid skal vi bruke politisk og administrativt på 

dette? Vi har heller ingen juridisk dekning for det vi gjør.» 

Ringsaker kommune økte høsten 2018 lovlig inngjerdet areal til 500 m2. Uten drama av noe slag. På 

Oppdal kan man gjerde inn 40% av tomtearealet. Har man to daa tomt kan altså 800 m2 gjerdes inn. 

Et siste poeng i forholdet mellom utmark og innmark: Ubebygget tomt er definert som utmark. 

Bebygget tomt er definert som innmark. De siste årene har hester gnagd på hyttevegger, biler, 

verandarekkverk etc. Veldig mange er berørt. Sau stanger mot bilspeil. 

Administrasjonens forslag om 600 m2 lovlig inngjerdet areal gjør at de aller fleste vil kunne beskytte 

sin eiendom, og at evt besøkende vil få plass til å parkere på en trygg måte. Forslaget støttes. 

 

Gunnar Tore Stenseng og Halvor Bosaaen, 30.4.2019 

Økning i arealgrensene for inngjerding bør kunne økes noe, men maksimalt til 450 m2. 

 

Per Erik Svelle, 3.3.2019 

Brevet er datert 3.3.2019, men ikke mottatt av kommunen før 7.5.2019 

Endringer av reguleringsbestemmelsene igjen…..det positive denne gangen er at administrasjonen 

synes å innse at hytteeierne er viktige for kommunens eksistens. De lemper jo på reglene til vårt 

beste…dog på vår bekostning! Problemene har jo i alle år vært inngjerding av våre tomter. Det skaper 

problemer for de såkalte «hobbybøndene», «beiterettshaverne». Tenk det! Ettersom han er 



oppvokst i Kvam i over 40 av hans 80 år, påberoper han seg å vite mer om forholdene på fjellet enn 

de som styrer kommunen i dag. Han vil spesielt kritisere kommuneadministrasjonen for deres stadige 

ettergivelser av krav fra den interesseorganisasjonen som disse beitelagene er. For, hvor mange av 

disse eier eget beiteområde på fjellet? På Kvamsfjellet er det nok slik at de fleste snylter på 

storgårdene i bygda, Klevstad, Teige, Røssum og et par til, samt områdene som Statskog har erobret 

med «skitne» knep…og hytteeierne! Seterdriften på Kvamsfjellet var vel så godt som avviklet allerede 

i 1960. Saueholdet startet på 1980-tallet. Da begynte problemene. Ku og geit var det aldri problem 

med. De kom hjem til setrene om ettermiddagen for melking og stell, og plaget ingen om natten. 

Besøkene på dagtid var heller av det koselige slaget og aldri langvarig. Med breking, bjelleklang og 

møkk inntok sauene fjellet, og søkte seg til de grønne flekkene rundt hyttene i økende antall. 

Hytteeierne måtte ty til den triste avgjørelsen, nemlig å gjerde inn tomtene. De ventet i det lengste, 

men ble tvunget til det. At kommunen engasjerer seg i gjerdeproblematikken er total uforståelig! For 

festetomter er det avtalen mellom grunneier og fester som gjelder. Er det avtalt at inngjerding er 

forbudt, så er saken klar: ingen gjerder! En avtale er en avtale. For de som har selveiertomt til flere 

hundre tusen kr, så må ikke kommunen komme med inngrep i selvråderetten med mindre Norges 

lover brytes. Er ingen heftelser tinglyst, så er tomtene frie for heftelser. Det burde være klinkende 

klart for så vel kommunen som de oppkonstruerte beitelagene. I Nord-Fron synes sistnevnte å være 

tildelt politimyndighet og kommando over Mattilsynet, jfr de siste hendelsene på hyttefeltet ved 

Rondablikk, der e har revet gjerder. Med hvilken lovhjemmel? Kommunen og Fylkesmannen har for 

noen år siden fått tilsendt en rettskraftig dom fra Fredrikstad tingrett, der det slås fast at når utmark 

bebygges med kommunens velsignelse, så blir utmark innmark der ingen kan ta seg til rette ved å 

lage stier etc. Følgelig heller ingen beiterett på andres innmark. 

For noen år siden sto kommunens ordfører, Stenseng, fram i pressen og TV og uttalte «at hytteeierne 

hadde tatt seg til rette». Ikke ett ord ble nevnt om at sauebønder hadde gått amok på Kvamsfjellet 

og revet ned porter og løftet av grindene flere steder på Stølane, hos en var grinden båret langt opp i 

skogen og gjemt med kvister. Sauene deres måtte ha tilgang til plenen, og flere ble informert om at 

gjerdene ville bli revet. 

Lokalavisen Dølen har hatt flere artikler om gjerde og beiterettskonflikten i kommunen. I mai 2012 

forslo V og SP’s representanter å glemme alt om gjerderegler, jfr Dølens oppslag på side 4 10.5.2012. 

Det var et fornuftig forslag. Det er innsett av flere i kommunestyret at kommunens regler og føringer 

ikke er juridisk holdbare eller hjemlet i Norges lover, jfr også Dølens leder av 7.6.2012 «Juridisk 

gjerdekrøll». Så hvorfor engasjerer kommunen seg fortsatt i gjerdetvister? De såkalte 

beiterettshaverne bør settes på plass. De fleste er avkom etter husmennene fra nevnte gårder. De 

ble pent behandlet i sin tid og flere fikk «kjøpt» store eiendommer på opptil 20 daa. De gjerdet inn 

og dyrket alt rundt sine setre. Beiterett tilegnet de seg på hovedbølet. 

Kommunen har andre problemer de bør løse. Lov om dyrevelferd av 2009 setter et absolutt forbud 

mot piggtråd. De fleste kommune fulgte opp det i god tid før fristens utløp. Nord-Fron har ikke fulgt 

opp påbudet om å fjerne piggtråd mot utmark og offentlig veg. Tvert imot godkjenner de at det 

bygges nye piggtrådgjerder årlig. Småbrukerlaget har også påpekt at gjerdene er dårlig vedlikeholdt. 

Det viser skader på storfe og småfe. Jegere har ve også rapportert om store skader på elg som 

skyldes kontakt med piggtråd. Kommunen har informert om at de vil kontrollere alle gjerder som 

hytteeierne har satt opp og pålegge vedlikehold for eiers bekostning om nødvendig. Når vil 

kommunen gjøre det, og hva med de andre grunneiernes gjerder som mange steder ligger nede? 

Ut fra kommunens redegjørelse for hvorfor diverse endringer synes nødvendig, f.eks arealgrensen for 

inngjerding, synes det faktisk som om noen har hatt et lyst øyeblikk siden det er foreslått å øke 



arealet! Det begrunnes med at det kan bli mindre skader på bygninger og bilder og derav «reduserte 

forsikringsutbetalinger». Kjenner kommunen til at noen har fått utbetalt erstatning som følge av 

hesters gnaging på utskjærte stolper, vegger, gjerder og bulking av biler? Når egenandelen for nevnte 

skader ligger på 5000-6000 kr, så sier det seg selv at ingen har utnyttet forsikringen med tap av 

bonus som resultat. Kommunens regler hindret en på Rondablikkfeltet i å sette opp gjerde, og store 

skader ble påført bygg og tun. Krav til forsikringsselskapet ble avvist med følgende begrunnelse: 

«Eieren har ikke beskyttet sin eiendom med gjerder. Erstatning tilstås ikke iht selskapets regler». 

Politiet på Lillehammer opplyste at eieren av hestene er ansvarlig og pliktige til å erstatte slike 

skader. Verken kommunen eller beitelaget vil opplyse hvem eieren var. Kommunen fikk saken, men 

opplyste at de ikke var erstatningspliktige. 

Tidligere har kommunens kart med info om reguleringsplanene brukt begrepene LNF-områder. Det 

begrepet har kommunen ikke brukt i det siste. Hvorfor? Det framgikk at området ved Rondablikk, 

som nå er bebygd, var regulert som LNF-område. Der hadde ikke kommunen myndighet til å nekte 

oppsetting av gjerde. Likeså på Stølane, der flere fikk pålegg og trusler om dagbøter om ikke gjerdene 

ble fjernet. Det er kjent for alle at her har kommunen måtte beklage. 

Videre nevner kommunen at «det bør vurderes å innløse beiteretten for et gitt antall m2 for hver 

hyttetomt.» Kom heller med et beløp som vi kan kreve iht loven av den som ønsker å beite hos oss.  

 

Administrasjonen sine vurderinger – felles for alle merknader knyttet til inngjerding: 

Gjerder oppført før det kom gjerdebestemmelser i kommunale planer omfattes ikke. Planendringer 

som dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft. 

Det er videre viktig å være klar over at gjerdereglene kun gjelder for regulerte tomter, ikke for tomter 

som ligger i LNF-områdene. Det blir derfor feil som grunneierlag, faglag og beitelag påstår i sin uttale, 

at mange hyttetomter ligger i seterområdene. Ingen av de regulerte feltene som denne saka omfatter 

ligger i seterområdene. For tomter i LNF-område, har ikke kommunen hjemmel i lovverket til å sette 

gjerderegler – der blir det fullt ut et privatrettslig forhold mellom hytteeier og den/de med beiterett.  

Bakgrunnen for at tema om gjerde kom opp, er som en følge av en rekke henvendelser fra hytteeiere 

med ønske om økt areal for inngjerding.  

Ut fra mottatte kommentarer fra blant annet beitenæringen ser administrasjonen at tema er av et 

større omfang enn det som passer inn i denne saken. Administrasjonen innstiller derfor på å ta ut 

dette som tema i endringene. 


