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Merknader:   
Kommunedirektør Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra formannskapsmøtet 14.01.2020. 
 
 
Orienteringer: 
Regional Næringsplan v/næringssjef i Lillehammer-regionen Eirik Haagensen 
Flerbrukshall i Øyer v/Stig Plukkerud 
 
Kommunedirektør Ådne Bakke: 
Vedtak i formannskapet sak 1/20 pkt 2, 14.01.2020: 
«Formannskapet ber om en redegjørelse fra administrasjonen i neste formannskap om 
hvordan tidligere tilsvarende saker har blitt behandlet». 
 
Det har i perioden 2014 -2019 vært behandlet to saker om godkjenning av økte bomtakster i 
henhold til vegloven § 56 kap. VI. Sakene er vedtatt av formannskapet. 
 
Formannskapet ber administrasjonen sende et informasjonsbrev til veglagene i Øyer 
kommune om reglene om godkjenning av økte bomsatser. Informasjonen legges også på 
kommunens hjemmeside. 
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Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 

 Studietur formannskapet 
- Takket nei til å delta på fellestur til Trondheim 
- Jobber med å få til tur i mai – invitere med ledere for plan- og miljøutvalget og 

tjenesteutvalget 
 Interkommunalt politisk råd 31.01.2020 

- Næringsvennlige kommuner 
- Arrangementsstrategi (invitasjon til to fellesmøter i vår) 
- Invitasjoner til interkommunalt samarbeid (Midt-Gudbrandsdalen og 

Gjøvik/Hamar) 
 Framtidig sykehusstruktur i Innlandet fylke 
 GE AS – valgkomite (samarbeid med Ringebu kommune – ordfører og 

opposisjonsleder deltar) 
 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

6/20 19/1966     
  DISPENSASJON FRA KP - GBNR 155/1/257 - SYDDA SETER - 

UTHUS/STABBUR  
  

 
7/20 19/2063     
  EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, 

GRANRUDMOEN BORETTSLAG, SAMEIET HAFJELLTORGET OG 
SAMEIET SLETMOEN FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN 

  

 
8/20 20/291     
  SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK - SØKNAD OM PARTNERSKAPSSTØTTE 

2020 - 2022  
  

 
9/20 18/2021     
  HAFJELL E-LÆRING - STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 

STATUS OG SØKNAD OM UTSETTELSE  
  

 
10/20 20/279     
  REFERATER - FSK 11.02.2020    
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6/20   
DISPENSASJON FRA KP - GBNR 155/1/257 - SYDDA SETER - UTHUS/STABBUR   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at eksisterende uthus kan rives.  

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn 
ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at nytt uthus kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn 
ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Vilkår: 

 Tiltaket må bygges i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 

«Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det 
vektlegges hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig 
retningslinje til pkt. 5.1.3» 

 Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset, eller andre tiltak som gjør uthuset 
beboelig. 

Vilkårene vil blir fulgt opp i byggesaken. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.1.4 i kommuneplanens arealdel som omhandler «Søknad om 
dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet næring i LNFR-
område (PBL § 19-1 og § 19-2)», der det søkes om bygge uthus/stabbur.  

Vedtaket begrunnes med hjemmel i kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4 
retningslinjer for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR bokstav c) der 
det fremkommer at «Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal 
det vektlegges hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig 
retningslinje til pkt. 5.1.3». Videre begrunnes vedtaket med at planens formål og 
hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene 
ikke er klart større enn ulempene. Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse til dette 
konkrete tiltaket vil ha uønsket presedensvirkning. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at eksisterende uthus kan rives.  

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn 
ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
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 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at nytt uthus kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn 
ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Vilkår: 

 Tiltaket må bygges i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 

«Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det 
vektlegges hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig 
retningslinje til pkt. 5.1.3» 

 Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset, eller andre tiltak som gjør uthuset 
beboelig. 

Vilkårene vil blir fulgt opp i byggesaken. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.1.4 i kommuneplanens arealdel som omhandler «Søknad om 
dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet næring i LNFR-
område (PBL § 19-1 og § 19-2)», der det søkes om bygge uthus/stabbur.  

Vedtaket begrunnes med hjemmel i kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4 
retningslinjer for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR bokstav c) der 
det fremkommer at «Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal 
det vektlegges hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig 
retningslinje til pkt. 5.1.3». Videre begrunnes vedtaket med at planens formål og 
hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene 
ikke er klart større enn ulempene. Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse til dette 
konkrete tiltaket vil ha uønsket presedensvirkning. 

 
 
7/20   
EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, GRANRUDMOEN 
BORETTSLAG, SAMEIET HAFJELLTORGET OG SAMEIET SLETMOEN   
FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 

generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. 
2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 

kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 

generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. 
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2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 
kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 

 
 
8/20   
SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK - SØKNAD OM PARTNERSKAPSSTØTTE 2020 - 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Skåppå Kunnskapspark AS gis et tilskudd på kr. 75.000,- pr år i tre år fra 2020 -2022. 
Midlene tas fra kommunalt næringsfond (årlig bevilgning). 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 

3. Skåppå Kunnskapspark skal rapportere årlig til formannskapet om status for tiltaket. 
Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
Behandling: 
Daglig leder i Skåppå Kunnskapspark AS, Eldrid Rudland, orienterte om Skåppås arbeid. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Skåppå Kunnskapspark AS gis et tilskudd på kr. 75.000,- pr år i tre år fra 2020 -2022. 
Midlene tas fra kommunalt næringsfond (årlig bevilgning). 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 

3. Skåppå Kunnskapspark skal rapportere årlig til formannskapet om status for tiltaket. 
Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
9/20   
HAFJELL E-LÆRING - STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - STATUS OG SØKNAD OM 
UTSETTELSE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell E-læring får forlenget frist til 16.10.20 med å benytte tilskuddet. Midlene tas fra 
kommunalt næringsfond med statlig påfyll.  

2. Tildelt støtte må brukes innen 16.10.2020. Etter denne dato bortfaller tilsagnet.  
3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Hafjell E-læring får forlenget frist til 16.10.20 med å benytte tilskuddet. Midlene tas fra 
kommunalt næringsfond med statlig påfyll.  

2. Tildelt støtte må brukes innen 16.10.2020. Etter denne dato bortfaller tilsagnet.  
3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
10/20   
REFERATER - FSK 11.02.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 


